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Космата проти України

Справи, які стосуються права на 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 «КОСМАТА ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява №№ 10558/11 і 28218/11)
Рішення
Страсбург
15 січня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Космата проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
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п. Б. М. Зупанчіч, голова, пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
та п. С. Філліпс, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 9 грудня 2014 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на двох заявах (№ 10558/11 і 28218/11) проти України, поданих 2 лютого і 12 квітня 2011 року до Суду на підставі
ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
(далі — Конвенція) громадянками України, пані Любов’ю Петрівною
Космата й пані Людмилою Анатоліївною Косматою (далі — заявниці)
відповідно.
2. Інтереси заявниць представляв пан В. Г. Бєлік, юрист, що практикує у м. Миколаїв. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповноважений, пані Наталія Севостьянова з Міністерства юстиції України.
3. Заявниці твердили, що розслідування за фактом смерті їхнього родича було неефективним.
4. 9 грудня 2013 року про скаргу стосовно неефективності розслідування смерті близького родича заявниць було повідомлено Уряд,
а решту скарг у заявах №№ 10558/11 і 28218/11 визнано неприйнятними.

ФАКТИ
I. Конекретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявниці народилися у 1953 та 1975 роках відповідно і живуть
у м. Миколаїв.
6. Заявниці є відповідно матір’ю та сестрою К., який працював на
млині, що належав підприємству «О».
7. 4 березня 2006 року, коли K. здійснював очистку екструдера
млина, невідома особа увімкнула електроенергію, що привело у дію
обладнання, внаслідок чого К. зазнав тяжких тілесних ушкоджень.
8. 9 березня 2006 року K. помер у лікарні від отриманих ушкоджень.
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A. Спеціальне розслідування згідно
з нормативно-правовими актами щодо безпеки
на виробництві та судовий розгляд

9. 10 березня 2006 року наказом Територіального управління Дер
жавного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду (далі — Держгірпромнагляд) у Миколаївській області було призначено комісію (далі — перша комісія) для здійснення
спеціального розслідування обставин нещасного випадку з К. зі смертельним наслідком.
10. 30 березня 2006 року Територіальна державна інспекція праці
у Миколаївській області (далі — інспекція праці) у відповідь на запит
першої комісії вказала, що K. працював на млині на підставі договору
підряду, укладеного між ним та підприємством «О», згідно з яким він
мав формальний статус вільнонайманого працівника. Інспекція праці висловила думку, що цей договір було укладено для приховування
справжніх трудових відносин, які насправді були між К. та підприємством.
11. 7 квітня 2006 року перша комісія встановила, що K. був зареєстрований як безробітний і центр зайнятості направив його до
підприємства «О» для навчання. Він не був працівником і його працевлаштування на підприємстві «О» планувалося тільки з квітня
2006 року. На час нещасного випадку він працював на підприємстві
тільки за договором підряду. Він не сплачував внесків на державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві. Комісія
дійшла висновку, що у зв’язку з невизначеністю характеру відносин
між сторонами факт трудових відносин між К. та підприємством має
бути встановлено судом. З огляду на ці висновки комісія вирішила, що
процедура спеціального розслідування не розповсюджується на К.,
оскільки він не був найманим працівником та, будучи вільнонайманим працівником, не сплачував внесків до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Відповідно, комісія вирішила не здійснювати спеціального розслідування та надати зібрані
матеріали місцевим державній адміністрації та прокуратурі.
12. 20 листопада 2006 року Заводський районний суд м. Миколаєва на підставі позовної заяви заявниць встановив, що договір, укладений між К. та підприємством «О», був трудовим договором.
13. 22 березня 2007 року апеляційний суд Миколаївської області
залишив рішення від 20 листопада 2006 року без змін.
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14. 24 березня 2008 року державний виконавець зобов’язав Територіальне управління Держгірпромнагляду виконати рішення суду.
15. На виконання вимоги державного виконавця у травні 2008
року Держгірпромнагляд призначив членами другої комісії з розслідування нещасного випадку (далі — друга комісія) трьох державних
службовців, Л., Л. та Б., а також З., директора підприємства «О», і Ку.,
уповноваженого найманими працівниками підприємства «О».
16. 12 червня 2008 року друга комісія склала акт спеціального
розслідування нещасного випадку з К. зі смертельним наслідком. Комісія дійшла висновку, що нещасний випадок не був пов’язаний із роботою. Керівництво не давало К. завдання відремонтувати екструдер
та навіть забороняло йому це робити. Згідно з висновками, К. у стані
алкогольного сп’яніння самовільно включив електричне живлення
екструдера та почав очищати його пилососом. Екструдер затягнув
край одягу К., внаслідок чого стався відрив верхніх кінцівок К., і йому
було завдано інших тілесних ушкоджень, які виявилися летальними.
До цього акту Б. додала окрему думку, в якій зазначила, що комісія
не врахувала організаційних причин нещасного випадку, а саме відсутність на млині системи управління безпекою охорони праці, незабезпечення навчання К. правил безпеки праці, а також недотримання
технічних норм і вимог.
17. 26 листопада 2012 року Заводський районний суд м. Миколаєва відмовив у задоволенні позову першої заявниці, в якому вона, оскаржуючи фактологічні висновки другої комісії, просила визнати акт
від 12 червня 2008 року недійсним.
18. 6 грудня 2012 року це рішення стало набуло статусу остаточного.
B. Кримінальне розслідування

19. 4 березня 2006 року прокуратурою Центрального району м. Миколаєва було оглянуто місце події на млині та складено протокол.
20. 4 і 6 березня 2006 року в рамках дослідчої перевірки було допитано кілька працівників млина та інших свідків.
21. 14 березня 2006 року районна прокуратура відмовила у порушенні кримінальної справи щодо посадових осіб підприємства «О»
за порушення вимог законодавства з охорони праці у зв’язку з відсутністю складу злочину. Серед підстав для такого рішення зазначалося,
зокрема, що спеціальне розслідування нещасного випадку не було
завершено.
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22. 24 грудня 2009 року прокуратура Миколаївської області (далі —
обласна прокуратура) скасувала постанову від 14 березня 2006 року на
підставі недостатньої ретельності проведеної перевірки.
23. 11 січня 2010 року районна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи щодо посадових осіб підприємства «О» за
порушення вимог законодавства з охорони праці. У постанові зазначалося, що однією з підстав такого рішення є акт другої комісії, а також неможливість перевірити висновки комісії у зв’язку з тривалим
часом, який минув після події.
24. 22 січня 2010 року обласна прокуратура скасувала постанову від 11 січня 2010 року на тій підставі, що районна прокуратура не
встановила, чи міг K., очищуючи екструдер, фізично увімкнути його.
25. 6 лютого 2010 року районна прокуратура знову відмовила в порушенні кримінальної справи за фактом смерті К. Вона частково мотивувала це рішення актом другої комісії. Також у постанові було зазначено,
що встановити місце перебування та допитати двох свідків неможливо.
26. 17 вересня 2010 року обласна прокуратура скасувала постанову від 6 лютого 2010 року, повторно надавши вказівку перевірити, чи
міг К. сам увімкнути екструдер, та вказавши на недоведеність вжиття
будь-яких заходів для встановлення місця перебування двох свідків.
27. 16 лютого 2011 року районна прокуратура ще раз відмовила в порушенні кримінальної справи. Свою постанову вона частково
обґрунтувала актом другої комісії.
28. 1 березня 2011 року обласна прокуратура скасувала постанову
від 16 лютого 2011 року та порушила кримінальну справу щодо посадових осіб підприємства «О» за підозрою в порушенні вимог законодавства з охорони праці, що спричинило смерть. У постанові, зокрема,
зазначалося, що попередні дослідчі перевірки були поверховими. Також зазначалося, що нижчими прокурорами не було враховано окрему думку Б., додану до акту другої комісії, та не опитано її. Крім того,
було вказано, що справа порушує низку питань, включно з питаннями, на які вказала Б., які вимагають експертного дослідження, зокрема, питання щодо того, хто відповідав за безпеку праці на млині.
29. 16 березня 2011 року слідчим прокуратури було винесено по
станову про визнання першої заявниці потерпілою у кримінальній
справі з правом подання цивільного позову в рамках кримінального
провадження.
30. 1 червня 2011 року слідчим було призначено технічну експертизу для отримання відповідей на низку питань, пов’язаних із при-
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чинами нещасного випадку з К. та дотриманням на час події вимог
законодавства з охорони праці.
31. 9 вересня 2011 року слідчий допитав Ку., який зазначив, зокрема, що працює водієм з 1998 року та що він не проходив ніякої підготовки та не має досвіду роботи з обладнанням млину, а також що він
представляв найманих працівників у складі другої комісії.
32. 27 грудня 2011 року за результатами призначеної слідчим
технічної експертизи було складено висновок щодо причин нещасного випадку. Експерт дійшов висновку, що К. увімкнув екструдер для
того, щоб пришвидшити процес очищення, й унаслідок цього зазнав
тілесних ушкоджень, що призвели до його смерті. Експерт також дійшов висновку, що керівництво підприємства порушило низку положень законодавства з охорони праці, зокрема, у зв’язку з тим, що К.
було дозволено працювати з екструдером без належної підготовки з
питань охорони праці, що йому протиправно було дозволено доступ
до вмикача електричного живлення машини та дозволено працювати
з несправною та частково розібраною машиною.
33. 30 березня 2012 року З. було пред’явлено обвинувачення у порушенні вимог законодавства з охорони праці під час виконання робіт
підвищеної небезпеки, що спричинило смерть.
34. 4 травня 2012 року Центральний районний суд м. Миколаєва
(далі — районний суд) провів у справі З. підготовче засідання.
35. 1 липня 2013 року районний суд призначив експертизу для
з’ясування ряду питань, зокрема, чи зазнав К. під час виконання особливо небезпечної роботи тілесних ушкоджень, які спричинили його
смерть.
36. Станом на 8 квітня 2014 року провадження ще тривало.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Порядок розслідування нещасних випадків
на виробництві

37. Постановою Кабінету Міністрів України № 1112 від 25 серпня
2004 року було затверджено Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі — Порядок). На час подій Порядок регулював процедуру
розслідування нещасних випадків на виробництві. Пунктом 1 Порядку передбачалося, що він застосовується до нещасних випадків та
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аварій, що сталися і на державних, і на приватних підприємствах, а
також що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві.
38. Пунктами 40 і 42 Порядку передбачалося, що в разі нещасного випадку зі смертельним наслідком, який стався на приватному
підприємстві, спеціальне розслідування здійснюється комісією, що
призначається наказом територіального органу Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці, та гірничого нагляду
(Держгірпромнагляд). До складу комісії включаються представники
Держгірпромнагляду, місцевої держадміністрації, Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань, роботодавця та працівників підприємства. Потерпілий,
його близькі родичі або представники мали право брати участь у засіданнях комісії, додавати до матеріалів розслідування документи та
одержувати від комісії інформацію про перебіг розслідування.
39. Згідно з пп. 46, 56, 58, і 59 Порядку комісія була зобов’язана,
зокрема, з’ясувати обставини та причини нещасного випадку, визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства
про охорону праці, визначити, чи пов’язаний конкретний випадок із
виробництвом, та встановити осіб, які допустили порушення вимог
законодавства. Роботодавець мав вжити всіх заходів на виконання
рекомендацій комісії та повідомити прокуратуру та відповідні органи державної влади про висновки комісії. Рішення комісії могло бути
оскаржено до Держгірпромнагляду або в судовому порядку.
B. Кримінальний кодекс України 2001 року

40. Згідно з ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці службовою особою підприємства, установи, організації
або громадянином-суб’єктом підприємницької діяльності карається
виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на
строк до п’яти років, або позбавленням волі на строк до семи років,
з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до двох років або без такого.
41. Згідно з ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України Порушення
правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на
виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов’язана їх
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дотримувати, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
C. Інші відповідні положення національного законодавства

42. Інші відповідні положення національного законодавства наведено в рішенні від 13 листопада 2008 року у справі «Муравська проти
України» (Muravskaya v. Ukraine), заява № 249/03, пп. 35 і 36).

ПРАВО
I. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ
43. Суд вважає, що відповідно до п. 1 Правила 42 Регламенту Суду заяви необхідно об’єднати з огляду на їхнє спільне фактологічне
та юридичне підґрунтя.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
44. Заявниці скаржилися, що державні органи влади не здійснили
ефективного розслідування нещасного випадку, наслідком якого була
смерть К. Вони посилалися на ст. 2 Конвенції, яка передбачає таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні
злочину, за який закон передбачає таке покарання.
2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що вчинене на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно необхідного
застосування сили:
a) для захисту будь-якої особи від незаконного насильства;
b) для здійснення законного арешту або для запобігання втечі особи, яку законно тримають під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або
повстання».
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A. щодо Прийнятності

45. Уряд не надав жодних заперечень щодо прийнятності заяви.
46. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

1. Аргументи сторін
47. Заявниці твердили, що розслідування було неефективним.
Вони зазначили, що розслідування було повільним і характеризувалося численними постановами про відмову в порушенні кримінальної справи, які потім скасовувалися. Вони твердили, що національними органами влади не було встановлено особу, яка увімкнула машину
і завдала в такий спосіб тілесних ушкоджень К., а також що вони ненапривильно встановили причину нещасного випадку, необґрунтовано
твердячи, що він стався внаслідок алкогольного сп’яніння К.
48. Уряд твердив, що розслідування за фактом смерті К. відповідало вимогам ст. 2 Конвенції. Правоохоронні органи розпочали розслідування вже в день нещасного випадку, опитали свідків та призначили
експертизи. У належний спосіб призначені комісії здійснили розслідування та дійшли висновку, що К. перебував у стані алкогольного
сп’яніння, самовільно, не маючи на це вказівок керівництва, увімкнув
машину й у такий спосіб спричинив нещасний випадок. Заявниці брали
активну участь у розслідуваннях. Органи влади вжили всіх заходів для
встановлення осіб, винних у смерті К. Уряд твердив, що певні питання
цієї справи були складними, а тому вимагали технічних експертиз, що
зумовлювало подовження тривалості кримінального розслідування.

2. Оцінка Суду
(a) Загальні принципи
49. Суд повторює, що перше речення ст. 2 Конвенції вимагає від
держав, зокрема, запровадити законодавчі й адміністративні механізми з метою забезпечення ефективного стримування загроз праву на життя в контексті й державної, й приватної діяльності, під час
здійснення якої право на життя може опинитися під загрозою (див.,
напр., рішення у справах: «Енерюлдіз проти Туреччини» (Öneryıldız

11

Справи, які стосуються права на життя

v. Turkey) [ВП], заява № 48939/99, пп. 89–90, ЄСПЛ 2004-XII; «Календер проти Туреччини» (Kalender v. Turkey), заява № 4314/02, п. 51, від
15 грудня 2009 року; «Крівова проти України» (Krivova v. Ukraine), заява
№ 25732/05, п. 44, від 9 листопада 2010 року). Обов’язок запровадити
ефективний законодавчий механізм захисту життя також застосовується у контексті техніки безпеки та охорони праці на виробницт
ві (див. рішення у справах: «Вільнес та інші проти Норвегії» (Vilnes and
Others v. Norway), заяви №№ 52806/09 і 22703/10, п. 223, від 5 грудня
2013 року, «Брінкат та інші проти Мальти» (Brincat and Others v. Malta),
заяви №№ 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 і 62338/11, п. 81, від
24 липня 2014 року). У разі смертельно небезпечного тілесного ушкодження або смерті зазначений обов’язок вимагає наявності ефективної, незалежної судової системи, яка забезпечить застосування законодавчих положень через надання відповідного відшкодування (див.,
напр., рішення від 24 травня 2011 року у справі «Анна Тодорова проти
Болгарії» (Anna Todorova v. Bulgaria), заява № 23302/03, п. 72).
50. Ефективна судова система відповідно до ст. 2 Конвенції може, а за
певних обставин повинна, включати застосування кримінального законодавства. Проте в тому разі, коли нещасний випадок стався внаслідок
тільки недбалості за відсутності обтяжуючих обставин, Суд буде задоволений, якщо правова система забезпечить відшкодування потерпілим
у порядку цивільного судочинства, що дасть змогу встановити відповідальність сторін провадження та отримати будь-яке цивільно-правове
відшкодування, таке як зобов’язання відшкодувати збитки (див. рішення від 3 листопада 2011 року у справі «Антонов проти України» (Antonov v.
Ukraine), заява № 28096/04, п. 45, з подальшими посиланнями).
51. Проте Суд встановлював, що у справах за ст. 2 Конвенції стосовно нещасних випадків, які стались внаслідок виконання особливо небезпечної роботи, лише цивільно-правовий засіб юридичного
захисту може виявитися недостатнім, а компетентні органи влади
повинні з власної ініціативи розпочати розслідування, здатне, поперше, встановити обставини, за яких відбувся нещасний випадок, та
будь-які недоліки нормативно-правової бази, а, по-друге, встановити
посадових осіб або органи влади, що є будь-яким чином причетними до зазначених подій на будь-якому етапі їхнього розвитку (див.
згадане рішення у справі «Енерюлдіз проти Туреччини» (Öneryıldız v.
Turkey), п. 94; рішення у справі «Будаєва та інші проти Росії» (Budayeva
and Others v. Russia), заяви №№ 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02
і 15343/02, п. 142, ЄСПЛ 2008 (витяги); згадане рішення у справі «Брінкат та інші проти Мальти» (Brincat and Others v. Malta), п. 121).
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52. Загалом держави повинні мати свободу розсуду щодо вирішення питань розробки й імплементації законодавства про захист права
на життя. Проте найважливішим є те, що хай би яким був спосіб розслідування, доступні засоби юридичного захисту в їхній сукупності
мають становити юридичні засоби, здатні спричинити встановлення
фактів, притягнення до відповідальності винних осіб та забезпечення
відповідного відшкодування. Будь-який недолік розслідування, який
перешкоджатиме його здатності встановити причину смерті або осіб,
що несуть за неї відповідальність, може призвести до констатації недотримання вимог Конвенції. Із цього випливає вимога щодо своєчасності розслідування та відсутності його непотрібних затримок (див.
згадане рішення у справі «Антонов проти України» (Antonov v. Ukraine),
п. 46, з подальшими посиланнями).
(b) Застосування до цієї справи
53. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що Уряд не твердив,
що заявниці могли домогтися ефективного вирішення питання поза
рамками кримінального розслідування (див для порівняння рішення
від 19 квітня 2012 року у справі «Сергієнко проти України» (Sergiyenko
v. Ukraine), заява № 47690/07, пп. 40 і 42, від 19 квітня 2012 року).
54. Суд, таким чином, обмежиться розглядом питання про відповідність спеціального та кримінального розслідувань за фактом смерті К.
критерію ефективності, що вимагається ст. 2 Конвенції (див., із необхідними змінами, рішення від 16 січня 2014 року у справі «Валерій Фуклєв
проти України» (Valeriy Fuklev v. Ukraine), заява № 6318/03, пп. 68–76).
(i) Спеціальне розслідування комісій щодо нещасного випадку
55. Що стосується спеціального розслідування, Суд зазначає, що
першу комісію було створено 10 березня 2006 року — наступного дня
після смерті К. — з метою швидкого здійснення спеціального розслідування. Проте згодом комісія вирішила не здійснювати розслідування, оскільки не було встановлено, що К. був працівником цього
підприємства. Комісія ухвалила таке рішення навіть попри те, що інспекція праці у відповідь на запит самої комісії зробила висновок, що
К. фактично був найманим працівником підприємства.
56. Цей останній висновок зрештою було підтверджено національними судами, а рішення національного суду з цього питання набуло статусу остаточного 22 березня 2007 року. Проте попри цей факт
Держгірпромнагляд створив другу комісію лише 30 травня 2008 ро-
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ку — тобто через рік і два місяці та тільки після того, як Державна виконавча служба відкрила виконавче провадження.
57. Внаслідок цієї первісної помилки першої комісії та подальшої затримки у її виправленні, початок спеціального розслідування було затримано більш ніж на два роки, а саме розслідування, в кінцевому рахунку,
розпочалося тільки через два роки і два місяці після нещасного випадку.
58. Суд звертає увагу на те, що друга комісія, яка здійснювала спеціальне розслідування нещасного випадку, складалася з п’яти членів,
двоє з яких мали стосунок до керівництва підприємства: З., директора підприємства, та Ку., який тривалий час був її водієм. Один із решти трьох членів, а саме Б., висловила у своїй окремій думці зауваження щодо обмеженого характеру висновків комісії. Вона наголосила,
зокрема, на невстановленні комісією системних причин нещасного
випадку, за які мають нести відповідальність роботодавець та його
керівництво, а не К. як окремий працівник.
59. Цей висновок згодом, 1 березня 2011 року, спричинив рішення
здійснити повномасштабне кримінальне розслідування щодо посадових осіб підприємства. Окрім того, 1 червня 2011 року слідчим було
призначено експертизу для вивчення питань, зазначених Б. Проте це
відбулося через п’ять років та два місяці після нещасного випадку.
(ii) Кримінальне розслідування
60. Повертаючись до кримінального розслідування, Суд зауважує, що негайно після нещасного випадку органи влади здійснили
низку дослідчих дій, здійснивши огляд місця події та відібравши пояснення в кількох свідків.
61. Проте в подальшому жодного продовження цих дослідчих дій
не було, і 14 березня 2006 року районна прокуратура у своїй першій
постанові про відмову в порушенні кримінальної справи послалася на
факт, що спеціальне розслідування ще не було закінчено. Це означало,
що затримки, які характеризували початок спеціального розслідування, впливали також і на затягування кримінального розслідування.
62. Навіть після закінчення спеціального розслідування другої
комісії, яке саме по собі розпочалося із затримкою, прокуратура у період з 11 січня 2010 року до 16 лютого 2011 року винесла три постанови
про відмову в порушенні кримінальної справи. Ці постанови частково
ґрунтувалися на акті другої комісії та не враховували окрему думку
Б. Вони були скасовані вищим прокурором, який вважав, що розслідування було неповним.
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63. Суд неодноразово ухвалював, що такі неодноразові повернення справи на додаткове розслідування викривають серйозні недоліки
кримінального розслідування (див., напр., рішення у справах: «Олейнікова проти України» (Oleynikova v. Ukraine), заява № 38765/05, п. 81,
від 15 грудня 2011 року, та «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine),
заява № 10904/05, п. 56, від 31 липня 2012 року). Варто зазначити, що
повертаючи справу на додаткове розслідування, вищий прокурор, серед іншого, вказував на необхідність здійснення додаткових слідчих
дій для забезпечення всебічного розслідування справи.
64. У цій конкретній справі повернення справи на додаткове розслідування є особливо прикметним з огляду на те, що прокуратурі
були добре відомі висновки комісії та, відповідно, критичні зауваження Б. Натомість, не звертаючи уваги на недоліки у висновках комісії, районна прокуратура знов і знов покладалася на них, виносячи
постанови про відмову в порушенні кримінальної справи.
(iii) Загальний висновок Суду
65. Суд нагадує, що ефективність розслідування включає вимоги
оперативності та розумної швидкості. Навіть якщо є перешкоди або
труднощі, які перешкоджають просуванню розслідування в конкретній ситуації, оперативне реагування національних органів влади
є надзвичайно важливим для підтримання громадської віри в їхню
відданість принципам верховенства права та їхню здатність запобігати проявам сприяння незаконним діям або терпимості до них (див.
рішення від 9 квітня 2009 року у справі «Шиліх проти Словенії» (Šilih v.
Slovenia), [ВП], заява № 71463/01, п. 195). Крім того, з плином часу перспектива будь-якого ефективного розслідування зменшується (див.,
напр., рішення від 17 жовтня 2013 року у справі «Поживотько проти
України» (Pozhyvotko v. Ukraine), заява № 42752/08, п. 41).
66. Суд зазначає, що в цій справі затримки спеціального розслідування разом із його обмеженістю, затримали також і кримінальне
розслідування. Зокрема, працівники прокуратури посилалися на відсутність висновків спеціального розслідування, а згодом — на його
висновки як на підстави для відмови в порушенні кримінальної справи, навіть попри те, що обмежений характер спеціального розслідування був одним із чинників, які спонукали органи влади порушити
кримінальну справу.
67. Внаслідок цього станом на 8 квітня 2014 року, тобто більш ніж
через вісім років та один місяць від часу нещасного випадку, судовий
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розгляд справи щодо З., яка стосується обставин, пов’язаних зі смертю К., предметом якого є з’ясування обставин смерті К., ще тривав.
Відповідно, не можна дійти висновку, що загальна тривалість розслідування була виправдана обставинами справи.
68. Наведених міркувань для Суду достатньо, щоб дійти висновку, що відбулося порушення процесуального аспекту ст. 2 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
69. Стаття 41 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

70. Заявниці вимагали 14 588,46 євро відшкодування матеріальної
шкоди та по 29 444,66 євро кожна як відшкодування моральної шкоди.
71. Уряд вважав, що ці вимоги є надмірними та не мають причиново-наслідкового зв’язку зі стверджуваними порушеннями Конвенції.
72. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між
встановленими порушенням та стверджуванною матеріальною шкодою, а отже, відхиляє цю вимогу.
73. Суд вважає, що заявниці вочевидь зазнали страждань і неспокою у зв’язку зі встановленим порушенням. Ухвалюючи рішення на
засадах справедливості, Суд присуджує кожній із заявниць 6000 євро
відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

74. Перша заявниця також вимагала відшкодування витрат на
юридичну допомогу під час проваджень на національному рівні та
в Суді в розмірі 1846,67 євро. За пунктом відшкодування матеріальної
шкоди вона також вимагала відшкодування витрат у розмірі 101,11 євро на канцелярське приладдя, фотографування, виготовлення фотокопій, поштові відправлення та мобільний зв’язок.
75. Уряд доводив, що заявниця не обґрунтувала витрат, відшкодування яких вимагала, зокрема, не надала жодного договору про
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надання юридичної допомоги або деталізованої виписки з рахунку
стосовно її вимог про відшкодування витрат на юридичну допомогу.
76. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, враховуючи наявні у нього документи та з урахуванням
зазначених критеріїв, Суд за цим пунктом не присуджує нічого.
C. Пеня

77. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Вирішує об’єднати заяви.
2. Оголошує заяви прийнятними.
3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 2 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити кожній із заявниць по 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; зазначені суми мають бути
конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом на
день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявниць щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 15 січня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
С. Філліпс
секретар

Б. М. Зупанчіч
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 «Барсукови проти України»
(Заява № 23081/07)
Рішення
Страсбург
26 лютого 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Барсукови проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,
п. В. А. Де Ґаетано,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 3 лютого 2015 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 23081/07) проти України, поданій 23 квітня 2007 року Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянкою України пані Лідією Миколаївною Барсуковою. 14 серпня 2011 року пані Наталія Валеріївна Барсукова приєдналася до цієї справи як
друга заявниця.
2. Уряд України (далі — Уряд) представляла його Уповноважена,
на той час — пані Валерія Лутковська.
3. 14 листопада 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниці народилися у 1938 і 1972 роках відповідно та живуть
у м. Донецьку.
5. 13 жовтня 2001 року Ярослава Барсукова, онука першої заявниці
та сина другої заявниці, 1992 року народження, а також його друга Н. П.
під час перетину вулиці було збит легковим автомобілем. Ярослав Барсуков помер у лікарні від отриманих травм, а Н. П. зазнав легких тілесних ушкоджень. У день, коли сталася ДТП, міліція оглянула місце події,
встановила особу водія (О. Ф.) та допитала його, а також кількох свідків.
6. 17 жовтня 2001 року Донецьке міське управління УМВС України в Донецькій області порушило щодо О. Ф. кримінальну справу за
підозрою в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. У різні дати обидві заявниці були допущені до провадження як потерпілі.
7. 26 листопада 2001 року після опитування свідків та кількох експертиз працівники міліції закрили справу. Вони дійшли висновку,
що О. Ф. не мав технічної можливості уникнути зіткнення, оскільки
обидва хлопці раптово з’явилися з-за автомобіля, припаркованого на
узбіччі дороги.
8. На підставі скарг родини Барсукових щодо поверховості слід
ства 8 січня 2002 року зазначену постанову було скасовано, а справу
повернуто на додаткове розслідування.
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9. У період від січня 2002 року до червня 2008 року провадження неодноразово закривалося (а саме, 30 січня і 15 квітня 2002 року,
8 травня, 1 серпня і 30 жовтня 2003 року) у зв’язку з відсутністю складу злочину в діях О. Ф. Зазначені постанови згодом (зокрема, 8 січня
і 22 березня 2002 року, 3 березня, 19 травня і 26 вересня 2003 року та
4 серпня 2004 року) скасовувалися вищими правоохоронними органами або судами з посиланням на різні недоліки слідства та вказівками щодо необхідно сті здійснення додаткових слідчих дій з метою
зібрання доказів.
10. 12 травня 2005 року заступник Міністра внутрішніх справ України повідомив першу заявницю, що на підставі її скарг було здійснено перевірку службової діяльності ГУМВС України в Донецькій області щодо розслідування ДТП. За результатами перевірки було виявлено
численні недоліки, а на начальника відділення з розслідування ДТП
СУ УМВС України в Донецькій області та старшого слідчого відділення з розслідування ДТП було накладено дисциплінарні стягнення.
11. 8 червня 2005 року на підставі скарг заявниць прокуратура Донецької області доручила першому заступнику начальника УМВС України в Донецькій області здійснити перевірку якості розслідування
у справі Ярослава Барсукова. Прокуратура звернула увагу на численні недоліки, допущені під час огляду місця дорожньо-транспортної
пригоди. Зокрема працівники міліції не зафіксували положення тіла Ярослава Барсукова після зіткнення; не встановили точного місця
зіткнення; не встановили особу власника припаркованого автомобіля,
з-за якого діти вискочили на дорогу; не сфотографували місце ДТП; не
оглянули салон автомобіля О. Ф.; не перевірили вміст алкоголю у крові
О. Ф.; не опитали продавчиню ятки, яка була свідком ДТП.
12. 18 червня 2005 року Управління МВС України в Донецькій області визнало недоліки, допущені під час розслідування обставин ДТП,
але дійшло висновку, що строк давності для притягнення відповідного
працівника міліції до дисциплінарної відповідальності закінчився.
13. У квітні 2008 року О. Ф. було пред’явлено обвинувачення у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, а у червні 2008 року матеріали його справи було направлено
на розгляд до Ворошиловського районного суду м. Донецька. У цьому
провадженні перша заявниця подала цивільний позов. Залишається
нез’ясованим, чи подавала цивільний позов друга заявниця.
14. У період від червня 2008 року до вересня 2011 року було призначено близько сорока судових засідань. Близько двадцяти з них бу-
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ло відкладено або перенесено на іншу дату у зв’язку з неявкою свідків, неявкою сторони захисту,у зв’язку із захворюванням або з інших
причин, а також з різних причин адміністративного характеру, таких
як відсутність обладнання для запису засідання або відсутність головуючого судді.
15. 23 вересня 2011 року суд дійшов висновку, що в матеріалах справи міститься достатньо доказів вчинення О. Ф. злочину внаслідок недбалості. Суд також закрив провадження у справі на підставі Закону України
«Про амністію у 2011 році», яким передбачалося, зокрема, звільнення від
покарання інвалідів, які вчинили злочини з необережності. Як випливає
з наявних матеріалів, це рішення не оскаржувалося.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
16. Заявниці скаржилися, що розслідування ДТП, яка спричинила
смерть їхнього близького родича, було надмірно тривалим і неефективним. Вони посилались на ст.ст. 1, 6, 13, 17, 18 і 53 Конвенції та ст. 3
Протоколу № 7 до Конвенції.
17. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, доходить висновку, що зазначену скаргу слід розглядати відповідно до ст. 2 Конвенції, що охоплює
такі питання (див., напр., рішення від 12 січня 2012 року у справі «Ігор
Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine), заява № 22737/04,
п. 38). У відповідній частині цього положення зазначено таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. ...».
A. щодо Прийнятності

18. Уряд зазначив, що обидві заявниці мають право подати відповідну заяву, та не надав жодних інших зауважень з приводу прийнятності цієї скарги.
19. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 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

20. Заявниці твердили, що державні органи влади не виконали
своїх обов’язків щодо захисту права Ярослава Барсукова на життя. Зокрема провадження, яке мало встановити обставини його смерті, винних осіб і надати відшкодування заявницям, було необґрунтовано тривалим внаслідок неодноразових та умисних помилок слідчих і судів.
21. Уряд твердив, що у справі заявниць держава належно виконала свої конвенційні обов’язки. Уряд визнав, що на початковому етапі
розслідування були певні затримки та недоліки, але наголосив на тому, що зрештою обставини ДТП було в належний спосіб встановлено,
а водія, який збив Ярослава Барсукова, внаслідок чого той помер, було
визнано винним у вчиненні злочину з необережності.
22. Розглянувши всі обставини цієї справи з урахуванням принципів, встановлених його практикою (див., зокрема, рішення
у справах «Анна Тодорова проти Болгарії» (Anna Todorova v. Bulgaria),
заява № 23302/03, пп. 72–74, від 24 травня 2011 року; «Антонов проти
України» (Antonov v. Ukraine), заява № 28096/04, пп. 44–46, від 3 листопада 2011 року, та «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява
№ 10904/05, пп. 50–54, від 31 липня 2012 року), Суд зазначає, що провадження, яке мало встановити вину або невинуватість О. Ф. у ДТП,
тривало від жовтня 2001 року до вересня 2011 року, тобто майже десять років. Стадія досудового слідства у справі, що завершилася переданням матеріалів справи щодо О. Ф. до суду, тривала від жовтня
2001 року до червня 2008 року, тобто шість років та сім місяців. Варто
зазначити, що місце ДТП було оглянуто оперативно, а особи О. Ф. та
головних свідків було встановлено на самому початку розслідування.
Із матеріалів справи випливає, що затримки на цій стадії були здебільшого пов’язані з численними поверненнями справи на додаткове розслідування після скасування недостатньо обґрунтованих постанов
про закриття кримінальної справи за відсутністю в діях О. Ф. складу
злочину та у зв’язку з необхідністю виправити процесуальні недоліки
й зібрати додаткові докази (див. пп. 9–12).
23. Друга стадія провадження — судовий розгляд — тривала від
червня 2008 року до вересня 2011 року, тобто три роки та три місяці
в одній судовій інстанції. Судовий розгляд характеризувався численними випадками відкладення судових засідань або перенесення їх на
іншу дату, зокрема з огляду на неодноразові виклики свідків, які не
з’являлися на засідання, відсутність підсудного та його представни-
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ка, а також у зв’язку з недоліками адміністративного характеру, такими як відсутність обладнання для запису або відсутність судді.
24. Суд уже встановлював порушення ст. 2 Конвенції в інших
справах, у яких провадження, що мали встановити обставини ДТП,
які спричинили смерть, та надати відповідне відшкодування родичам
потерпілих, були необґрунтовано тривалими (див., наприклад, згадані рішення у справах «Анна Тодорова проти Болгарії» (Anna Todorova
v. Bulgaria), пп. 75–83; «Антонов проти України» (Antonov v. Ukraine),
пп. 49–52; «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), пп. 55–56, та «Ігор
Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine), пп. 57–62).
25. Розглянувши всі надані йому матеріали, Суд вважає, що Уряд
не навів жодного факту або аргументу, здатних переконати його дійти
у цій справі іншого висновку.
26. Отже, Суд доходить висновку, що у цій справі відповідні органи влади, до яких було подано небезпідставну скаргу щодо недбалості, яка спричинила смерть потерпілого, не забезпечили належного
та своєчасного реагування, яке б відповідало зобов’язанням держави
відповідно до ст. 2 Конвенції.
27. Відповідно відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
28. Статею 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».
А. Шкода

29. Заявниці твердили, що у зв’язку з порушенням, на яке вони
скаржаться, вони зазнали тяжких душевних страждань, а стан їхнього здоров’я погіршився. Вони зазначили, що не можуть визначити
грошовий еквівалент завданої їм шкоди та просили Суд ухвалити рішення на засадах справедливості.
30. Уряд доводив, що немає підстав присуджувати відшкодування
будь-якої шкоди, оскільки у цій справі не відбулося порушення Конвенції.
31. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявницям спільно 3000 євро відшкодування моральної шкоди.
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B. Судові та інші витрати

32. Заявниці також твердили, що зазнали різних витрат на поштові відправлення, витрат на подорожі, лікування тощо у зв’язку з цим
провадженням, проте не зазначали суму своєї вимоги.
33. Уряд твердив, що вимогу слід відхилити.
34. Згідно з практикою Суду заявник має право на відшкодування судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були
фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі,
зважаючи на наявні у нього документи та з урахуванням зазначених критеріїв, Суд вважає, що немає підстав для присудження будь-якої суми.
C. Пеня

35. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити
заявницям спільно 3000 (три тисячі) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявниць щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 лютого
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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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 «ПРИЛУЦЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 40429/08)
Рішення
Страсбург
26 лютого 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
26 травня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Прилуцький проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
пані Г. Юдківська,		
п. В. А. Де Ґаетано,
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п. А. Потоцький,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 27 січня 2015 року, виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 40429/08) проти України, поданій 31 липня 2008 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України, паном Ігорем Валентиновичем Прилуцьким
(далі — заявник).
2. Інтереси заявника представляв п. С. Скриль, юрист, який практикує у м. Херсон. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на той час — п. M. Бем.
3. Заявник твердив, що держава не вжила належних запобіжних
заходів для захисту його сина в ситуації, що загрожувала життю, та
що кримінальне провадження за фактом загибелі його сина було неефективним.
4. 3 вересня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1960 році й живе у м. Донецьк.
A. Дорожньо-транспортна пригода

6. Вночі 30 вересня 2006 року син заявника (1984 року народження) брав участь в автомобільній квест-грі «АвтоКвест», що відбувалася
у м. Донецьк. Згідно з правилами гри учасники були поділені на команди й кожна команда мала пересуватися автомобілем до різних локацій
у місті. Прибувши до проміжного п., кожна команда мала розв’язати
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загадку, щоб встановити наступне місце призначення, а переможцем
ставала команда, яка першою досягала кінцевого п. призначення.
7. Син заявника був у команді П., який був водієм. Під час гри
П. втратив контроль над автомобілем і врізався в електроопору.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (далі — ДТП) П. отримав
тілесні ушкодження, а троє пасажирів, включно із сином заявника,
загинули.
B. Провадження на національному рівні

8. 1 жовтня 2006 року СВ ДТП ДМУ ГУМВС України у Донецькій
області порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб.
9. 3 жовтня 2006 року заявника було визнано потерпілим у справі.
10. 19 лютого 2007 року у відповідь на звернення заявника щодо
перебігу розслідування справи прокуратура міста Донецька повідомила, що справа складна, і правоохоронним органам необхідно було
призначити низку експертиз; також здійснювалася перевірка діяльності організаторів автомобільної гри.
11. 23 лютого 2007 року органи міліції відмовили в порушенні
кримінальної справи щодо організаторів автомобільної гри.
12. 10 липня 2007 року комісія судово-психіатричних експертів
закінчила обстеження та встановила, що на час ДТП П. усвідомлював свої дії і міг керувати ними. Внаслідок отриманих у ДТП ушкоджень у П. розвинулося хронічне психічне захворювання. У нього було
діагностовано органічне ураження головного мозку складної ґенези
та амнестичний синдром. Експерти встановили, що на час обстеження П. не міг усвідомлювати своїх дій та керувати ними, а тому він мав
отримати примусове психіатричне лікування.
13. 24 жовтня 2008 року у відповідь на подану заявником скаргу
щодо неефективності розслідування прокуратура Донецької області вказала, що розслідування в кримінальній справі здійснюється
відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України,
і підстав для відсторонення слідчого від проведення розслідування
немає.
14. 5 лютого 2009 року матеріали справи було направлено до Куйбишевського районного суду м. Донецька (далі — суд першої інстан-
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ції) для вирішення питання щодо доцільності застосовування до П.
примусових заходів медичного характеру.
15. 15 березня 2010 року голова ради суддів Донецької області запропонував голові суду першої інстанції забезпечити оперативний
розгляд кримінальної справи. Він зазначив, що судові засідання неодноразово відкладалися й тривалість провадження не відповідала
розумним строкам.
16. 28 лютого 2011 року комісія судово-психіатричних експертів
склала висновок, який підтвердив попередній висновок щодо психічного стану П.
17. 8 червня 2011 року суд першої інстанції встановив, що П.
вчинив злочин, порушивши правила безпеки дорожнього руху, що
спричинило загибель сина заявника та двох інших пасажирів. Суд
зазначив, що П. скоїв наїзд на електроопору, оскільки перевищив допустиму швидкість і втратив контроль над автомобілем. Суд також
зазначив, що відповідно до висновків судово-психіатричних експертиз від 10 липня 2007 року та 28 лютого 2011 року П. усвідомлював свої
дії та міг керувати ними під час ДТП, але згодом, під час обстежень,
у нього розвинулося психічне захворювання; на час обстеження П.
страждав на органічне ураження головного мозку складної ґенези та
амнестичний синдром; внаслідок цього він уже не міг усвідомлювати
своїх дій і керувати ними, тому до нього необхідно було застосувати примусове лікування, а саме амбулаторну психіатричну допомогу.
З огляду на ці висновки експертів суд першої інстанції постановив застосувати до П. примусові заходи медичного характеру.
18. Заявник оскаржив цю постанову, твердячи, що він за фахом —
лікар, і знає, що медичні висновки є неправдивими. Він також скаржився на порушення процесуальних норм, твердячи, що на час судових засідань до П. мав бути застосований привід до суду.
19. 24 січня 2012 року апеляційний суд Донецької області скасував
постанову від 8 червня 2011 року та повернув справу на додаткове розслідування. Суд зазначив, що є покази свідків, серед них і отримані на
досудовій стадії провадження, з яких випливає, що під час ДТП П. міг
зробити різкий поворот, щоб уникнути зіткнення з пішоходом, який
переходив через дорогу. Суд вважав, що факти не було встановлено
в належний спосіб і що є необхідними додаткові слідчі дії.
20. 31 жовтня 2012 року після додаткового розслідування справу
було направлено до суду першої інстанції. Органи досудового слідства
вважали, що П. перевищив допустиму швидкість, порушивши правила
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безпеки дорожнього руху; втратив контроль над автомобілем і спричинив ДТП, що призвела до загибелі трьох пасажирів. Дії П. містили
ознаки складу злочину. Проте у зв’язку з психічним захворюванням,
що розвинулося в нього після ДТП, судові було запропоновано застосувати до П. примусові заходи медичного характеру.
21. Станом на 26 березня 2013 року провадження у справі тривало.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року
(у редакції, чинній станом на час подій)

22. Стаття 286 Кримінального кодексу України передбачає:
«1. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації
транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, — карається
штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк
до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років,
з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк
до трьох років або без такого.
2. Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, — ...
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, — караються позбавленням волі на

строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років...».
B. Кримінально-процесуальний кодекс України
від 28 грудня 1960 року
(у редакції, чинній станом на час подій)

23. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України наведено у рішенні у справі «Муравська проти України»
(Muravskaya v. Ukraine) (заява № 249/03, пп. 35 та 36, від 13 листопада
2008 року).
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C. Закон України «Про автомобільні дороги»
від 8 вересня 2005 року
(далі — Закон про автомобільні дороги 2005 року)

24. Стаття 36 Закону передбачає, що порядок використання автомобільних доріг загального користування для проведення народних
гулянь та інших масових заходів визначають місцеві органи виконавчої влади та орган місцевого самоврядування за погодженням з органами державного управління автомобільними дорогами та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху. Спортивні
змагання, такі як кроси, авто та велоперегони, можуть проводитися
на автомобільних дорогах загального користування з дозволу державних органів управління автомобільними дорогами та відповідних дер
жавних органів з безпеки дорожнього руху в порядку, передбаченому
законодавством.

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
25. Заявник скаржився, що держава не вжила належних заходів
для охорони життя його сина під час автомобільної гри. Заявник також скаржився, що кримінальне провадження за фактом загибелі його сина у ДТП було неефективним.
26. Заявник посилався на ст. 2 та 13 Конвенції. Суд вважає, що
скарги мають розглядатися лише відповідно до ст. 2 Конвенції, у відповідній частині якої передбачено таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні
злочину, за який закон передбачає таке покарання...».
A. щодо прийнятності

27. Суд зазначає, що заява не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а»
п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною
з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
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B. щодо суті

1. Позитивний обов’язок захищати життя в ситуації,
що загрожує життю
(a) Аргументи сторін
28. Уряд твердив, що під час автомобільної гри П. був зобов’язаний
суворо дотримуватися встановлених державою правил безпеки дорожнього руху. За порушення цих правил передбачено відповідальність, у тому числі й кримінальну. Згідно з висновками органів досудового слідства смерть сина заявника та інших пасажирів було спричинено порушенням П. правил безпеки дорожнього руху, зокрема
перевищенням допустимої швидкості. Тому Уряд твердив, що небезпечну для життя ситуацію було створено лише особою, яка керувала
автомобілем, а держава, наскільки це її стосується, вжила належних
законодавчих та адміністративних заходів для забезпечення безпеки
дорожнього руху.
29. Заявник твердив, що держава не виконала свого позитивного обов’язку відповідно до ст. 2 Конвенції. Він наполягав на тому, що
органи влади знали про системний характер автомобільних ігор у Донецьку й повинні були вжити відповідних адміністративних заходів,
а саме запровадити ліцензування такої діяльності для забезпечення
охорони життя під час відповідних ігор.
b) Оцінка Суду
i) Загальні принципи
30. Ст. 2 зобов’язує державу не лише утримуватися від умисного
та незаконного позбавлення життя, а й вжити належних заходів для
захисту життя осіб, які перебувають під її юрисдикцією (див., серед
багатьох джерел, рішення від 9 червня 1998 року у справі «L.C.B. проти
Сполученого Королівства» (L.C.B. v. the United Kingdom), п. 36, Reports of
Judgments and Decisions 1998-III).
31. Позитивний обов’язок вжити всіх належних заходів для охорони життя в сенсі ст. 2 Конвенції охоплює широкий спектр сфер (див.
рішення у справі «Цєхонська проти Польщі» (Ciechonska v. Poland), заява
№ 19776/04, пункти 62–63, від 14 червня 2011 року) та, за загальним правилом, виникає в контексті будь-якої діяльності, публічної чи ні, у якій
право на життя може опинитися під загрозою (див. рішення у справах
«Онериїлдіз проти Туреччини» (Öneryıldız v. Turkey) [ВП], заява № 48939/99,
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п. 71, ECHR 2004-XII, та «Брінкет та інші проти Мальти» (Brincat and
Others v. Malta), заяви №№ 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 та
62338/11, п. 101, від 24 липня 2014 року). Він передбачає, насамперед,
головний обов’язок держави створити законодавчий та адміністративний механізм, спроможний забезпечити ефективну протидію загрозам
праву на життя. Цей обов’язок безперечно виникає в контексті небезпечних видів діяльності, у яких, крім того, особливу увагу необхідно
приділяти положенням, спрямованим на особливості відповідного виду
діяльності, зокрема рівень потенційної загрози життю людей. Ці норми
мають регулювати ліцензування, організацію, проведення, безпеку та
нагляд за відповідними заходами, а також зобов’язати всіх причетних
до неї осіб вжити практичних заходів для забезпечення ефективного
захисту громадян, чиє життя може опинитися під загрозою супутніх
ризиків (див. згадане рішення у справі «Онериїлдіз проти Туреччини»
(Öneryıldız v. Turkey), пп. 89–90).
32. Проте у сфері небезпечної діяльності позитивні обов’язки
відповідно до ст. 2 Конвенції не мають бути надмірно послабленими патерналістським тлумаченням, оскільки поняття автономії особистості є важливим принципом, що лежить в основі конвенційних
гарантій, передусім гарантій, пов’язаних із приватним життям. Суд
зауважив, що право особи будувати своє життя в обраний нею спосіб
може також передбачати наявність у неї можливості займатися діяльністю, яку вважають фізично або морально шкідливою чи небезпечною, і неналежне втручання держави у цю свободу особистого вибору
може призвести до виникнення питання за положеннями Конвенції
(див. рішення у справі «Прітті проти Сполученого Королівства» (Pretty
v. the United Kingdom), заява № 2346/02, пп. 60 та 61, ЄСПЛ 2002‑III).
33. Обсяг позитивного обов’язку має тлумачитися як такий, що
не покладає на органи державної влади нереалістичного або непропорційного тягаря, беручи до уваги труднощі в забезпеченні охорони
правопорядку в сучасному суспільстві, непередбачуваність людської
поведінки та оперативний вибір, який має бути зроблено з огляду на
пріоритети та ресурси. Відповідно, не кожна скарга про загрозу життю
породжує конвенційний обов’язок державних органів вжити оперативних заходів для попередження такої загрози. Для Суду, зважаючи
на природу права, гарантованого ст. 2 Конвенції — основоположного
права в системі Конвенції, — достатньо, щоб заявник надав докази того, що органи влади не зробили все, що від них можна було б обґрунтовано очікувати, для уникнення реальної та безпосередньої загрози
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життю, про наявність якої вони знали або мали знати. Це питання,
відповідь на яке можна отримати з урахуванням усіх обставин кожної конкретної справи (див. рішення від 28 жовтня 1998 року у справі
«Осман проти Сполученого Королівства» (Osman v. the United Kingdom),
п. 116, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII).
(ii) Застосування у цій справі
34. Син заявника брав участь у розважальному заході, що передбачав пересування автомобілем до різних локацій у місті. Щоразу,
коли команда прибувала до пункту призначення, вона мала розгадати загадку, щоб визначити наступний пункт призначення. Таким
чином, успіх команди залежав і від розв’язання інтелектуальних завдань, і від способу, у який вона рухалася між пунктами призначення.
Що стосується другого аспекту, то під час гри учасники поза всяким
сумнівом мали дотримуватися встановлених державою правил безпеки дорожнього руху, навіть якщо вони пересувалися автомобілем
із конкретною розважальною метою. Дотримання правил безпеки
дорожнього руху було забезпечено законодавством, що передбачало
різні види відповідальності, зокрема й кримінальну. Про превентивні
та стримувальні властивості наявного національного законодавства
не йдеться.
35. Єдине зауваження заявника щодо загальних законодавчих
та адміністративних заходів стосувалося необхідності ліцензування таких розваг для забезпечення ретельнішого контролю держави.
У зв’язку із цим Суд зазначає, що вибір засобів забезпечення позитивних обов’язків відповідно до ст. 2 Конвенції у принципі є питанням,
що залишається на розсуд держави (див. згадане рішення у справі
«Цєхоньська проти Польщі» (Ciechonska v. Poland), п. 65). Тепер слід розглянути, чи були необхідними для виконання позитивних обов’язків
відповідно до ст. 2 Конвенції спеціальні оперативні заходи.
36. Суд зазначає, що зазначений розважальний захід був приватною ініціативою без залучення органів влади. Син заявника був повнолітнім, мав свободу дій і добровільно вирішив взяти участь у грі,
взявши на себе обов’язок дотримуватися наявних правил. Національні органи влади не визначали згаданого заходу як «спортивні змагання» або «народні гуляння», що підпадають під дію ст. 36 Закону про
автомобільні дороги 2005 року. Заявник не твердив, що він або хтось
інший перед грою зверталися до органів міліції або інших органів
влади з проханням вжити будь-яких спеціальних заходів. Заявник

33

Справи, які стосуються права на життя

також не вказав, яких саме запобіжних оперативних заходів органи
влади мали вжити, зважаючи на те, що всі учасники були зобов’язані
дотримуватися правил безпеки дорожнього руху та понесли б відповідальність у разі порушення їх. Так само в Суду немає інформації
стосовно того, що наявне законодавство було недостатнім для забезпечення необхідної охорони життя або що його слід було повторно
роз’яснювати з огляду на ці нові заходи.
37. Навіть якщо органи влади й мали певну загальну інформацію
про такі види розважальних заходів, заявник не твердить, що вони
були настільки поширеним соціальним явищем, що зростання їхньої
кількості мало попередити органи влади про необхідність запровадження додаткових заходів для захисту населення. У цій справі не було
встановлено, що спричинена відповідними іграми небезпека відрізнялася від небезпеки, властивої дорожньому руху, а тому вимагала
спеціального регулювання цієї діяльності. Окрім того, немає інформації про те, що органи влади знали про точний час і місце проведення гри, у якій син заявника брав участь і в якій він загинув.
38. Відповідно, обставини цієї справи не приводять Суд до ви
сновку, що держава не виконала свого позитивного обов’язку щодо
охорони життя у смертельно-небезпечній ситуації.
39. Тому у зв’язку з цим не відбулося порушення ст. 2 Конвенції.

2. Процесуальні обов’язки відповідно до ст. 2 Конвенції
(a) Аргументи сторін
40. Уряд твердив, що кримінальну справу було порушено одразу після ДТП, а слідчі дії проводилися всебічно та оперативно. Національні органи влади вжили всіх необхідних заходів для збирання доказів та встановлення обставин загибелі сина заявника. Упродовж провадження траплялися певні затримки, але держава не несе
за них відповідальності. Заявнику було надано належний доступ до
матеріалів справи і він міг ефективно взяти участь у провадженні. Загалом, процесуальних вимог ст. 2 Конвенції було дотримано.
41. Заявник не погодився й наполягав на своїй скарзі.
(b) Оцінка Суду
42. Суд зазначає, що Уряд не твердив, що заявник міг ефективно
домагатися вирішення питання, пов’язаного з ДТП, поза межами провадження в кримінальній справі, порушеній одразу після події та яка
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ще тривала на час обміну зауваженнями сторін (для порівняння див.
рішення у справі «Сергієнко проти України» (Sergiyenko v. Ukraine), заява
№ 47690/07, пп. 40 та 42, від 19 квітня 2012 року). Тому Суд обмежиться
розглядом питання про те, чи відповідало кримінальне провадження за фактом загибелі у ДТП сина заявника критеріям ефективності,
встановленим процесуальними гарантіями ст. 2 Конвенції (див. рішення у справах «Антонов проти України» (Antonov v. Ukraine), заява
№ 28096/04, пп. 47–49, від 3 листопада 2011 року; «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява № 10904/05, п. 54, від 31 липня 2012 року; та «Зубкова проти України» (Zubkova v. Ukraine), заява № 36660/08,
п. 38, від 17 жовтня 2013 року).
43. Суд повторює, що ефективність розслідування означає дотримання вимог щодо оперативності та розумної швидкості. Навіть
якщо в певній ситуації можуть виникнути перепони чи труднощі, що
перешкоджатимуть просуванню розслідування, оперативне реагування органів влади є надзвичайно важливим для підтримки громадської впевненості в дотриманні ними принципу верховенства права
та в попередженні будь-яких ознак причетності або терпимості до
незаконних дій (див. рішення від 9 квітня 2009 року у справі «Шиліх
проти Словенії» (Šilih v. Slovenia) [ВП], заява № 71463/01, п. 195). Окрім
того, з плином часу перспективи проведення будь-якого ефективного
розслідування зменшуватимуться.
44. Суд зазначає, що станом на 26 березня 2013 року, тобто приблизно через шість років та шість місяців після ДТП, провадження
у справі ще тривало на національному рівні. Проте ніщо не свідчить
про те, що тривалість кримінального розслідування та подальшого
судового провадження була виправданою. Уряд не доводив, що цей
випадок відрізнявся від звичайної ДТП, розслідування якої мало бути
закінчено швидко. У зв’язку з цим Суд зазначає, що після тривалого провадження в суді першої інстанції органи судової влади запропонували прискорити провадження, оскільки вони були стурбовані
необґрунтованими затримками в розгляді справи (див. п. 15). Через
понад п’ять років та три місяці після того, як кримінальну справу було
порушено, апеляційний суд повернув її на додаткове розслідування,
вважаючи, що факти не було встановлено в належний спосіб і що є необхідність у додаткових слідчих діях. Такий висновок апеляційний
суд обґрунтував, серед іншого, показами свідків, які були наявні вже
на стадії досудового розслідування (див. п. 19).
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45. З огляду на усталену практику Суду та факти цієї справи Суд вважає, що провадження на національному рівні, спрямоване на встановлення обставин смерті сина заявника, не відповідало процесуальним
вимогам щодо повноти та оперативності відповідно до ст. 2 Конвенції.
46. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту ст. 2 Конвенції.
II. 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 500 000 євро відшкодування моральної шкоди.
49. Уряд не надав жодних зауважень щодо цієї вимоги.
50. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань і тривоги
у зв’язку з порушенням, встановленим Судом. Ухвалюючи рішення на
засадах справедливості, як цього вимагає ст. 41 Конвенції, Суд присуджує заявнику 6000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

51. Заявник також вимагав 960 євро компенсації судових та інших
витрат, понесених впродовж провадження в Суді.
52. Уряд не надав жодних зауважень щодо цієї вимоги.
53. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, зважаючи на наявні документи та наведені критерії, Суд
вважає за належне задовольнити вимогу в повному обсязі.
C. Пеня

54. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що не відбулося порушення ст. 2 Конвенції у зв’язку
з позитивним обов’язком держави охороняти життя;
3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 2 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити заявникові наведені далі суми,
які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача
за курсом на день здійснення платежу:
i) 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди
та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
ii) 960 (дев’ятсот шістдесят) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток 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 щодо справедливої сатисфакції.

Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 лютого
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

М. Вілліґер
голова

37

Справи, які стосуються права на 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 «Сердюк ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 61876/08)
Рішення
Страсбург
12 березня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Сердюк проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи Палатою у складі:
п. Б. М. Зупанчіч, голова,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
та пані М. Блашко, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 17 лютого 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 61876/08) проти України, поданій 26 листопада 2008 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянкою України пані Ніною Йосипівною Сердюк (далі —
заявниця).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений,
на той час — пані Валерія Лутковська.
3. 9 листопада 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниця народилася у 1942 році й живе у с. Судіївка.
5. 13 березня 2002 року на вулиці села було знайдено труп Едуарда
Кривоноса, дорослого сина заявниці, на якому були численні тілесні
ушкодження. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, його
смерть настала того ж дня у проміжок часу від 2 до 4 год. ранку.
6. Того ж дня працівники Новосанжарського РВ УМВС України
в Полтавській області оглянули місце події та опитали кількох можливих свідків. Вони встановили, зокрема, що увечері перед своєю
смертю Едуард Кривоніс був у друзів і поїхав додому на своєму велосипеді, який зник.
7. 11 квітня 2002 року прокуратура порушила кримінальну справу
за фактом смерті сина заявниці.
8. 17 квітня 2002 року міліцією було складено план слідчих дій.
9. 23 квітня 2002 року заявницю було допущено до участі у справі
як потерпілу. Під час допиту в невизначену дату вона твердила, серед
іншого, що її сина міг убити М.
10. 11 червня 2002 року міліція зупинила слідство у зв’язку з неможливістю встановити особу, яка вчинила злочин.
11. 13 червня 2002 року районна прокуратура скасувала цю по
станову як передчасну. Прокуратура надала міліції вказівки вжити,
серед іншого, комплексних заходів для розшуку велосипеда потерпі-
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лого та опитати місцевих жителів, схильних, як було відомо, до насильства, включно з М. і К.
12. У жовтні 2002 року З. та Л. зізналися, що пізно вночі 12 березня
2002 року вони разом із К. зустріли Едуарда Кривоноса на шляху додому й побили його.
13. 28 жовтня 2002 року З. та Л. відмовилися від своїх визнавальних показів, твердячи, що їх було отримано під примусом.
14. 10 листопада 2002 року слідство було зупинено у зв’язку з неможливістю встановити особу, яка вчинила злочин.
15. 14 березня 2003 року прокуратура скасувала цю постанову,
надавши вказівки здійснити додаткові слідчі дії. Прокуратурою було
зазначено, що слідство вже зупинялося за подібних підстав без вжиття належних заходів.
16. 27 травня 2003 року, 10 вересня 2003 року, 29 квітня, 15 липня
та 16 грудня 2004 року було винесено ще п’ять постанов про зупинення слідства.
17. 10 липня та 24 жовтня 2003 року, 12 травня, 30 вересня 2004 року та 31 березня 2005 року відповідно зазначені постанови скасовувала прокуратура, яка доходила висновку, що не всі її попередні вказівки було належно виконано.
18. 23 серпня 2005 року Д. зізнався в тому, що пізно вночі 12 березня 2002 року М., В. та він сам вчинили бійку з Едуардом Кривоносом
та побили його.
19. 24 серпня 2005 року було організовано очну ставку між Д. і М.,
під час якої перший з них підтвердив свої визнавальні покази, тоді
як останній заперечив будь-які обвинувачення. На час, коли Д. надав
визнавальні покази, В. вже помер.
20. 16 січня 2006 року у відповідь на скаргу заявниці начальник Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України
зазначив, що розслідування було «несистемним, пасивним», «проведеним на низькому професійному рівні та без дотримання методології розслідування цієї категорії злочинів», а також характеризувалося
«втратою часу та доказів». Він зазначив, зокрема, що в матеріалах справи не було документів, які б пояснювали місячну затримку в порушенні
кримінальної справи з часу, коли було знайдено труп; що не було вжито
цілеспрямованих і оперативних заходів для розшуку велосипеда, який
нібито зник; що не було вжито всебічних заходів для перевірки причетності М. до злочину попри підозри заявниці, які підтверджувалися
деякими іншими доказами; та що не було перевірено алібі М., Д. і К.
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Посадовець також висловив жаль із приводу того, що міліція вирішила
надіслати одяг Едуарда Кривоноса для судової експертизи лише через
два роки після його смерті та що на той час виявилося, що одяг зник.
Крім того, посадовець вказав на низку недоліків під час складання та
реєстрації процесуальних документів і висловив жаль із приводу того,
що справа неодноразово невиправдано зупинялася, а вказівки прокуратури належно не виконувалися.
21. 16 червня 2006 року міліція обшукала господарство М. і вилучила велосипед, який заявниця ідентифікувала як велосипед свого
сина. М. не погодився з цим і доводив, що він купив велосипед у Дм.,
який підтвердив доводи М.
22. 25 березня 2008 року міліція винесла нову постанову про зупинення розслідування, посилаючись на брак об’єктивних доказів
для обвинувачення М. або Д. та відсутність будь-яких інших версій.
23. 23 липня 2008 року прокуратура скасувала цю постанову з підстав, схожих на вже згадані.
24. У січні 2009 року після смерті Д. міліція подала до Новосанжарського районного суду Полтавської області клопотання про закриття кримінальної справи у зв’язку зі смертю Д. і В., які вважалися
головними підозрюваними.
25. Заявниця заперечила проти клопотання міліції, доводячи, серед іншого, що обвинувачення слід пред’явити М., на якого покійний
Д. у своїх показах вказав як на учасника побиття її сина.
26. 2 квітня 2009 року суд залишив клопотання міліції без задоволення як таке, що не має законних підстав.
27. Заявниця неодноразово скаржилася до різних органів влади на
надмірно тривале розслідування та його різні процесуальні недоліки.
У різні дати прокуратура (зокрема, 2 липня та 15 серпня 2003 року,
19 лютого 2004 року, 15 червня 2005 року, 23 квітня 2007 року і 26 вересня 2008 року) та Управління внутрішніх справ (зокрема, 29 березня 2007 року, 26 травня та 13 листопада 2008 року, а також 21 жовтня
2010 року) визнали, що розслідування характеризується необґрунтованими затримками та періодами, протягом яких не було жодних
процесуальних дій. Вони також повідомили заявницю, що у зв’язку
з незабезпеченням належного розслідування на чотирьох працівників міліції було накладено дисциплінарні стягнення.
28. 15 листопада 2011 року заступник начальника Слідчого управління УМВС у Полтавській області у відповідь на скаргу заявниці
повідомив її, що 29 вересня 2011 року на слідчого, який вів її справу,

41

Справи, які стосуються права на життя

було накладено дисциплінарне стягнення за погану організацію розслідування, а справу передано іншому працівникові. Як видається,
розслідування ще триває.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
29. Заявниця скаржилася, що розслідування обставин смерті її сина
було тривалим і неефективним. Вона посилалася на ст. 6 Конвенції.
30. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, доходить висновку, що зазначену
скаргу слід розглядати відповідно до ст. 2 Конвенції, що є відповідним положенням (див., напр., рішення від 10 грудня 2009 року у справі
«Дудник проти України» (Dudnyk v. Ukraine), заява № 17985/04, п. 27).
Відповідною частиною цього положення передбачено таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. ...».
A. щодо прийнятності

31. Уряд не надав своїх зауважень щодо прийнятності цієї заяви.
32. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції, Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
B. щодо суті

33. Заявниця твердила, що державні органи влади не виконали
свого обов’язку захистити право Едуарда Кривоноса на життя. Зокрема, провадження, метою якого було встановлення осіб, винних у його
насильницькій смерті, було надмірно тривалим та характеризувалося численними умисними помилками непрофесійних і корумпованих
слідчих органів.
34. Уряд твердив, що у справі заявниці він належно виконав свої
конвенційні зобов’язання. Сам факт невстановлення осіб, винних
у смерті її сина, як такий не може слугувати підставою для подібних
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обвинувачень проти Уряду. Зокрема, слідство було ретельним, а міліція
використала широке коло засобів для збирання необхідних доказів.
35. Розглядаючи факти цієї справи з урахуванням своєї усталеної
практики, Суд нагадує, зокрема, що ст. 2 Конвенції зобов’язує органи
влади вжити всіх розумних заходів для збереження доказів, які стосуються підозрілої смерті. Хоча це є обов’язком засобів, а не обов’язком
результату, вимога щодо оперативності та розумної швидкості також передбачається статею (див., напр., рішення у справах «Гонгадзе
проти України» (Gongadze v. Ukraine), заява № 34056/02, пп. 175–177,
ЄСПЛ 2005; «Меркулова проти України» (Merkulova v. Ukraine), заява
№ 21454/04, пп. 49-51, від 3 березня 2011 року, та «Юрій Слюсар проти
України» (Yuriy Styusar v. Ukraine), заява № 39797/05, пп. 76–78 і 82, від
17 січня 2013 року з подальшими посиланнями).
36. Суд зауважує, що в цій справі правоохоронні органи було
повідомлено про подію 13 березня 2002 року — через кілька годин після насильницької смерті сина заявниці. Їм знадобився майже місяць,
щоб порушити кримінальну справу та розробити відповідний план
дій (див. пп. 7–8). Згідно з висновками національних органів влади
ця затримка була невиправданою та призвела до послаблення доказової бази (див. п. 20). На національному рівні також було визнано, що
попри численні слідчі дії, провадження загалом характеризувалося
надмірною тривалістю, поганим веденням документації, неодноразовим невиконанням працівниками міліції вказівок вищих органів та
відсутністю системного підходу до збирання доказів (див. пп. 15, 17,
20, 27 і 28). На підставі наявної в Суду інформації розслідування після
більш ніж десяти років усе ще триває без будь-якого передбачуваного
просування.
37. Суд уже встановлював порушення ст. 2 Конвенції в інших справах проти України, які ґрунтувалися на подібних фактах (див., напр.,
рішення від 13 листопада 2008 року у справі «Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine), заява № 249/03, пп. 46–49; згадані рішення
у справах «Дудник проти України» (Dudnyk v: Ukraine), п. 36, та «Юрій Слюсар проти України» (Yuriy Slyusar v. Ukraine), пп. 83–89). Розглянувши всі
надані йому матеріали, Суд вважав, що Уряд не навів жодного факту або
аргументу, здатних переконати його дійти у цій справі іншого висновку.
38. Отже, Суд доходить висновку, що в цій справі компетентні
органи не забезпечили ефективного та своєчасного розслідування
обставин насильницької смерті сина заявниці, як цього вимагає ст. 2
Конвенції.
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39. Отже, відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
40. 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

41. Заявниця вимагала 3424 грн відшкодування матеріальної
шкоди у зв’язку з витратами на поховання та 500 000 євро відшкодування моральної шкоди.
42. Уряд доводив, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
43. Суд нагадує, що він встановив порушення ст. 2 Конвенції
у зв’язку з непроведенням органами влади ефективного розслідування обставин насильницької смерті сина заявниці. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між встановленим порушенням
і заявленою вимогою щодо відшкодування матеріальної шкоди, а тому відхиляє цю вимогу. З іншого боку, ухвалюючи рішення на засадах
справедливості, Суд присуджує заявниці 8000 євро відшкодування
моральної шкоди.
B. Судові та інші втрати

44. Заявниця також вимагала 195,70 грн компенсації витрат на
листування із Судом. Вона надала копії поштових квитанцій на загальну суму 141,63 грн.
45. Уряд зазначив, що слід враховувати лише ті витрати, які підтверджуються відповідними документами.
46. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, зважаючи на наявні в нього документи та з урахуванням
зазначених критеріїв, Суд вважає за належне присудити 15 євро компенсації поштових витрат.
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C. Пеня

47. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
3. Ухвалює, що:
а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці наведені далі суми, які мають бути конвертовані
у валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу:
і) 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та
додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися, та
ii) 15 (п’ятнадцять) євро компенсації поштових витрат та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 березня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря

Б. М. Зупанчіч
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 «Бучинська ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 35493/10)
Рішення
Страсбург
30 квітня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Бучинська проти України»,
Європейський суд з прав людини (п’ята секція), засідаючи Палатою у складі:
п. В. А. Де Ґаетано, голова,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 7 квітня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

46

Бучинська проти України

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 35493/10) проти України, поданій 30 травня 2010 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянкою України пані Іриною Володимирівною Бучинською (далі —
заявниця).
2. Інтереси заявниці представляла пані Ткаченко О. В. — юрист,
яка практикує у м. Києві, Уряд України (далі — Уряд) представляли його Уповноважені, на той час — п. Н. Кульчицький та пані О. Давидчук.
3. 6 лютого 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниця народилася у 1980 році і живе у м. Житомирі.
5. Близько 09 год. 7 серпня 2002 року двоє чоловіків, один з яких
був у масці, проникли до будинку заявниці, зв’язали її та забрали цінні речі, що належали їй та іншим членам родини. Потім чоловік без
маски приклав дуло револьвера до вуха заявниці та вистрілив. Заявниця вижила, залишившись на все життя інвалідом. До сьогоднішнього дня куля залишається в її голові.
6. У день нападу працівники Житомирського МВ УМВС України
у Житомирській області порушили кримінальну справу за фактом
події, оглянули місце вчинення злочину, зібрали відбитки пальців та
інші докази, допитали членів родини заявниці та сусідів, а також призначили проведення кількох експертиз.
7. 9 серпня 2002 року заявницю було визнано потерпілою у справі.
8. Декілька разів заявниця впізнавала осіб, чиї фотографії їй були
пред’явлені працівниками міліції для впізнання злочинця без маски.
24 вересня 2002 року серед цих фотографій заявниця впізнала п. В. П.
9. У невизначену дату І. К., співмешканка В. П., зізналася працівникам міліції, що бачила в нього револьвер. Вона також зазначила, що
близько 08 год. 7 серпня 2002 року В. П. пішов з їхнього помешкання
на зустріч зі своїм другом С. К. Того дня він повернувся додому близько 13 год. у новому одязі та з грошима, які, за його словами, йому передав на зберігання С. К.
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10. 25 вересня 2002 року А. В., сусід В. П., впізнав С. К. по фотографії як друга В. П.
11. 8 жовтня 2002 року І. К. також впізнала С. К. по фотографії як
друга В. П.
12. У жовтні 2002 року працівники органів дізнання та досудового слідства кілька разів допитали С. К. як свідка.
13. 18 жовтня 2002 року досудове слідство було зупинено на тій
підставі, що було вичерпано всі заходи для встановлення осіб, які
вчинили злочин.
14. 5 листопада 2002 року прокуратура м. Житомира скасувала
цю постанову, встановивши, що були підстави для вжиття додаткових
заходів.
15. Дві наступні постанови про зупинення досудового слідства, ухвалені 26 листопада та 16 грудня 2002 року відповідно, були своєю чергою скасовані прокуратурою 4 грудня 2002 року та 8 січня 2003 року.
16. Відповідно до тверджень заявниці, у січні 2003 року вона повідомила слідчого, у провадженні якого перебувала кримінальна справа, що, за її підозрою, злочинцем у масці був О. М., її двоюрідний брат.
Запевнивши її у тому, що він проведе необхідну перевірку, слідчий не
вжив подальших заходів.
17. 31 березня 2003 року досудове слідство було зупинено на тій
підставі, що було вичерпано всі можливі заходи для встановлення
осіб, які вчинили злочин. За твердженнями заявниці, її не було повідомлено про цю постанову й вона далі наполегливо зверталася до
органів дізнання та досудового слідства із заявами про перевірку її
підозр щодо О. М.
18. 24 червня 2003 року заявниця та кілька інших членів її родини поскаржилися до прокуратури Житомирської області на тривалість
провадження та ігнорування слідчим підозр заявниці щодо О. М.
19. 25 липня 2003 року прокуратура повідомила скаржників, що
досудове слідство зупинено з 31 березня 2003 року. Того ж дня прокуратура скасувала постанову про зупинення досудового слідства,
зазначивши, що заходи, вжиті для встановлення осіб злочинців, не
були вичерпними, і з метою здійснення нагляду за здійсненням подальших слідчих дій передала кримінальну справу до прокуратури
Корольовського району м. Житомира.
20. 4 вересня 2003 року О. М. було затримано та взято під варту.
Того ж дня він зізнався у своїй участі у вчиненні злочину та вказав на
С. Т. як на свого співучасника.
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21. 5 вересня 2003 року С. Т. було затримано. Він заперечував свою
причетність до вчинення злочину та надав різні докази того, що того
дня, коли відбулася подія, він перебував у Москві, Російська Федерація.
22. 6 вересня 2003 року під час пред’явлення для впізнання заявниця ідентифікувала С. Т. як другого злочинця.
23. 12 вересня 2003 року О. М. відмовився від своїх визнавальних
показань, твердячи, що надав їх під примусом. Із цього часу він своєї
вини не визнавав і наводив різні докази того, що у час, коли відбувалася подія, він перебував на роботі як продавець морозива.
24. 3 лютого 2004 року кримінальну справу щодо О. М. та С. Т.
було закрито за недоведеністю їхньої участі у вчиненні інкримінованого їм злочину. Заявниця оскаржила цю постанову, наполягаючи на
тому, що О. М. та С. Т. вчинили злочин.
25. 28 квітня 2004 року прокуратура скасувала постанову про закриття кримінальної справи та з метою перевірки тверджень заявниці, а також алібі О. М. та С. Т. призначила здійснення подальших слідчих дій.
26. У період від 2004 до 2006 року (а саме, 1 та 23 червня 2004 року,
23 лютого, 30 травня та 10 листопада 2005 року) провадження у кримінальній справі щодо О. М. та С. Т. зупинялося п’ять разів, відповідні
постанови згодом скасовувалися на підставі неповноти заходів, вжитих із метою перевірки певних фактів. Зрештою, 25 квітня 2006 року
кримінальну справу щодо С. Т. та О. М. знову було закрито за недоведеністю їхньої участі у вчиненні злочину, який їм інкримінувався.
У постанові було зазначено, зокрема, про показання кількох свідків,
різні речові докази та висновки судових експертиз, які підтверджували алібі підозрюваних, та наведено численні причини того, чому аргументи заявниці вважаються непослідовними та неправдоподібними.
27. 6 липня 2005 року Генеральна прокуратура України повідомила заявницю про те, що за результатами розгляду її скарг на бездіяльність органів дізнання та досудового слідства кримінальну справу
для подальшого розслідування було передано до прокуратури Вінницької області.
28. Упродовж досудового розслідування слідчий, у провадженні
якого перебувала справа, неодноразово (а саме 14 липня 2004 року,
15 серпня 2005 року, 25 квітня та 26 липня 2006 року, 25 липня 2008 року, 5 березня 2009 року, 21 січня та 20 серпня 2010 року, 11 березня та
22 червня 2011 року) доручав працівникам органів внутрішніх справ
встановити місце перебування С. К. та В. П. та допитати їх як свідків
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у зв’язку із зазначеною справою. Запит із цього приводу також було
направлено до Інтерполу та органів поліції Республіки Польща. Сторони не повідомили Суд про жодні результати розгляду цих запитів.
29. У період від серпня 2005 до квітня 2012 року (а саме 30 травня,
19 серпня, 17 вересня 2005 року, 9 січня, 8 лютого, 7 березня, 27 квітня
2006 року, 31 березня 2008 року, 20 липня 2009 року, 11 жовтня 2010 року та 13 грудня 2011 року) провадження у кримінальній справі зупинялося одинадцять разів на тій підставі, що наявні в органів дізнання
та досудового слідства заходи було вичерпано, та особи злочинців не
встановлено. Ці постанови було скасовано різними підрозділами прокуратури, які встановлювали, що вжиті заходи не були вичерпними.
30. 27 серпня 2007 року Генеральна прокуратура України у відповідь на скаргу заявниці визнала, що розслідування у справі було
надміру тривалим.
31. 22 жовтня 2007 року прокуратура Вінницької області притягнула до дисциплінарної відповідальності працівників слідчого управління УМВС України у Вінницькій області за бездіяльність під час
досудового розслідування та доручила працівникам, відповідальним
за розслідування, прискорити його хід.
32. 1 липня 2012 року у м. Житомирі було вчинено розбійний напад на родину К., кількох її членів було застрелено.
33. 7 липня 2012 року у м. Житомирі за підозрою у вчиненні злочину щодо родини К. було затримано та взято під варту С. К.
34. До серпня 2012 року С. К. зізнався у причетності до вчинення
зазначеного злочину, а також вчинення низки інших грабежів, розбійних нападів та вбивств, включно з нападом на заявницю. Він також
повідомив, що деякі з цих злочинів, включно зі злочином, вчиненим
щодо заявниці, він вчинив спільно з В. П.
35. Кримінальну справу щодо В. П. було закрито у зв’язку з його
смертю.
36. 7 листопада 2012 року заступник прокурора Житомирської
області підписав обвинувальний акт, яким С. К. було обвинувачено
у вчиненні численних епізодів злочинної діяльності. Докази збройного нападу С. К. на заявницю включали, насамперед, його визнавальні
показання, а також докази, зібрані у 2002 році (див. пп. 8–11).
37. 9 листопада 2012 року Корольовський районний суд м. Житомира розпочав розгляд кримінальної справи щодо С. К.
38. Станом на червень 2014 року справа перебувала на розгляді
Суду першої інстанції.
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ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНА НЕЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ
НАПАДУ НА ЗАЯВНИЦЮ
39. Заявниця твердила, що відповідні органи влади не здійснили
ефективного та оперативного розслідування замаху на її життя. Вона
посилалася на ст.ст. 2, 6 та 13 Конвенції.
40. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, вважає, що зазначена скарга має
бути розглянута відповідно до ст. 2 Конвенції, що є відповідним положенням (див., наприклад, рішення у справі «Дудник проти України»
(Dudnyk v. Ukraine), заява № 17985/04, п. 27, від 10 грудня 2009 року).
У відповідній частині цього положення зазначено таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...».
A. Щодо прийнятності

41. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цього аспекту
справи.
42. Суд вважає, що заявниці було завдано тілесного ушкодження, що загрожувало її життю, тому її скарга є предметом розгляду
відповідно до ст. 2 Конвенції (як нещодавнє джерело див. рішення
у справі «Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine), заява
№ 22737/04, пп. 42–44, від 12 січня 2012 року). Суд також зазначає, що
зазначена скарга не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35
Конвенції. Вона також не є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. Щодо сутності

43. Заявниця твердила, що зазнала нападу С. Т. та О. М. Тривала неспроможність слідчих органів зібрати докази на підтвердження
вчиненого злочину та притягти цих осіб до відповідальності вказувала
на їхню непрофесійність та корумпованість. Вона також твердила, що
розслідування загалом було поверховим, характеризувалося періодами бездіяльності, неповідомленням заявниці органами дізнання та досудового слідства про ухвалені ними рішення, що стало повсякденною
практикою, та неврахуванням її інтересів і процесуальних прав.
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44. Уряд твердив, що порушення Конвенції не було, оскільки компетентні органи влади ретельно відпрацювали всі можливі версії. Той
факт, що О. М. та С. Т. не постали перед судом, не може вважатися провиною органів влади, оскільки їхнє відповідне рішення ґрунтувалося
на достатній кількості виправдувальних доказів, тоді як відповідні
аргументи заявниці були неправдоподібними та плутаними. Окрім
того, інших осіб було ідентифіковано як злочинців, один із яких помер, а інший постав перед судом.
45. Суд повторює, що позитивний обов’язок держави відповідно
до ст. 2 Конвенції вимагає наявності ефективної незалежної судової
системи для забезпечення належного відшкодування шкоди, завданої внаслідок тілесного ушкодження, що загрожує життю, або загибелі. Така система має передбачати порядок здійснення незалежного
та неупередженого офіційного розслідування, здатного встановити
причину тілесних ушкоджень та визначити винних осіб з метою їх покарання (див., серед багатьох інших джерел, згадане рішення у справі
«Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine), п. 56).
46. Стосовно скарг заявниці на відмову органів влади притягнути С. Т. та О. М. до кримінальної відповідальності Суд зазначає,
що останню пов’язану з цим постанову від 25 квітня 2006 року було
ухвалено після здійснення низки слідчих дій, включно із судовим
експертизами, очними ставками та допитами, під час яких було підтверджено алібі підозрюваних, а аргументи заявниці щодо них було
визнано непослідовними та неправдоподібними. Заявниця не оскаржила цієї постанови до національних органів влади. За цих обставин Суд, пам’ятаючи субсидіарний характер своєї ролі, вважає,
що до його завдання не належить визначення того, чи були висновки органів дізнання та досудового слідства щодо невинуватості О. М.
та С. Т. правильними за своєю суттю (див., наприклад, ухвалу щодо
прийнятності у справі «Лобач проти України» (Lobach v. Ukraine), заява
№ 9276/02, від 22 вересня 2009 року та рішення у справі «Качурка проти України» (Kachurka v. Ukraine), заява № 4737/06, п. 49, від 15 вересня
2011 року). Суд також зазначає, що твердження заявниці про упередженість та корумпованість органів дізнання та досудового слідства не
підтверджено жодними доказами, окрім відмов цих органів притягнути до кримінальної відповідальності зазначених осіб, а отже, вони
є безпідставними.
47. З іншого боку, оскільки заявниця загалом скаржиться на те,
що розслідування характеризувалося непотрібними затримками та
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численними випадками бездіяльності, Суд зазначає, що кримінальна
справа, розпочата 7 серпня 2002 року (у день, коли відбулася подія),
станом на червень 2014 року все ще перебувала на розгляді суду першої інстанції. На той час загальна тривалість провадження у справі
становила майже дванадцять років. Суд повторює, що істотна затримка в розслідуванні замаху на життя може сама по собі підірвати
громадську впевненість у дотриманні органами влади принципу верховенства права та порушити питання відповідно до ст. 2 Конвенції,
окрім випадків, коли така затримка виправдана об’єктивними обставинами (див., наприклад, рішення у справі «Меркулова проти України» (Merkulova v. Ukraine), заява № 21454/04, пп. 50–51 та 61, від 3 березня 2011 року, та згадане рішення у справі «Качурка проти України»
(Kachurka v. Ukraine), п. 50).
48. Розглядаючи матеріали справи з урахуванням своєї практики (див., наприклад, наведені рішення у справах «Меркулова проти України» (Merkulova v. Ukraine), пп. 52–62, від 3 березня 2011 року;
«Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine), пп. 57–62,
від 12 січня 2012 року, та «Качурка проти України» (Kachurka v. Ukraine),
пп. 51–57), Суд вважає, що у цій справі Уряд не надав достатніх аргументів для виправдання дванадцятирічної тривалості провадження.
У зв’язку з цим Суд зазначає, що національні органи влади самі визнавали численні випадки бездіяльності та затримки, а також помилки
у своїх листах до заявниці та дорученнях про повернення справи для
подальшого розслідування після повторюваних постанов про зупинення досудового слідства або закриття кримінальної справи (див.
пп. 14–15, 19, 25–26 та 29–31). Суд також зазначає, що з матеріалів
справи незрозуміло, чому органи влади так і не допитали В. П., якого
у вересні 2002 року заявниця впізнала як злочинця, й виключили цю
версію без допиту С. К. як підозрюваного (див. пп. 8–13). Також незрозуміло, яких заходів, якщо такі були, окрім неодноразових вказівок
працівникам міліції встановити місце перебування С. К. та В. П., фактично було вжито для встановлення їхнього місця перебування до затримання С. К. у його рідному місті у 2012 році.
49. Загалом, ґрунтуючись на матеріалах справи, Суд не може дійти висновку, що органи влади зробили все від них залежне для забезпечення оперативного та всебічного вжиття заходів для збору доказів,
встановлення місця перебування та притягнення до відповідальності
осіб, винних у вчиненні замаху на життя заявниці.
50. Отже, відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
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II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
51. Крім цього заявниця скаржилася, що спосіб, у який органи
влади розглядали її справу, становив нелюдське та таке, що принижує
гідність, поводження в сенсі ст. 3 Конвенції, зокрема у зв’язку з їхнім
ставленням до її вимог притягнути до відповідальності О. М. та С. Т.
Вона також скаржилася відповідно до ст. 1 Першого протоколу, що,
відмовившись притягнути вказаних нею злочинців до суду, органи
влади також позбавили її родину можливості вимагати повернення
викраденого майна або отримати відшкодування його вартості.
52. Розглянувши аргументи заявниці з огляду на всі наявні в нього документи та тією мірою, якою питання, щодо яких подано скаргу,
охоплюються його компетенцією, Суд вважає, що вони не виявляють
жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або
протоколами до неї.
53. Із цього випливає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 та 4 ст. 35
Конвенції.
III. 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. Заявниця вимагала 100 000 євро відшкодування матеріальної
та моральної шкоди.
56. Уряд доводив, що ця вимога є надмірною та необґрунтованою.
57. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою.
З іншого боку, Суд визнає, що заявниця вочевидь зазнала страждань
і тривоги у зв’язку з подіями, що призвели до встановлення порушення у цій справі. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд
присуджує заявниці 6000 євро відшкодування моральної шкоди.
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B. Судові та інші витрати

58. Заявниця не подавала жодної окремої вимоги за цим пунктом. Тому Суд не вбачає жодних підстав для присудження будь-якої
компенсації.
C. Пеня

59. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу щодо неефективного розслідування замаху на
життя заявниці прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть
нараховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту дер
жави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 квітня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря

В. А. Де Ґаетано
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 «Холодков і Холодкова ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 29697/08)
Рішення
Страсбург
7 травня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Холодков і Холодкова проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Б. М. Зупанчіч, голова,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 14 квітня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 29697/08) проти України, поданій 26 травня 2008 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) двома громадянами України — подружжям паном Валерієм Юрійовичем
Холодковим (далі — заявник) та пані Лідією Іванівною Холодковою
(далі — заявниця), які живуть у м. Донецьку.
2. Уряд України (далі — Уряд) представляли його Уповноважені,
на той час — пані В. Лутковська та пані О. Давидчук.
3. 9 листопада 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.
4. 7 травня 2013 року заявник помер. Заявниця висловила бажання підтримати заяву замість нього.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. 18 травня 2002 року дорослого сина заявників, Віталія Холодкова, було знайдено у його офісі мертвим із вогнепальним пораненням
голови. Оглянувши місце події та допитавши потенційних свідків,
працівники Куйбишевського районного відділку міліції м. Донецька
зазначили, що зникли деякі його особисті речі, включно з двома мобільними телефонами.
6. Того самого дня прокуратура Куйбишевського району м. Донецька (далі — районна прокуратура) порушила за цим фактом кримінальну справу.
7. 22 та 23 травня 2002 року заявника та заявницю відповідно було допущено до участі у справі як потерпілих.
8. Заявники неодноразово скаржилися до різних органів влади на
неефективність розслідування. Зокрема вони твердили, що їхній син
став жертвою замовного вбивства та наполягали на тому, що декілька
осіб, включно з його колишнім бізнес-партнером, О. Щ., могли замовити його вбивство. Вони також вказали, що зниклі мобільні телефони їхнього сина привласнили С. О. та В. Р. Заявники вимагали затримання та допиту цих осіб як потенційних найманих вбивць.
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9. 20 грудня 2002 року районна прокуратура зупинила досудове
слідство, пославшись на неможливість встановити особу, яка вчинила
злочин.
10. 21 квітня 2003 року цю постанову було скасовано, а слідство —
відновлено.
11. 4 серпня 2004 року прокуратура Донецької області розробила
план перевірки тверджень заявників щодо недоліків слідства. Сторони
не надали жодних документів щодо виконання цього плану перевірки.
12. 26 листопада 2004 року слідчий прокуратури Донецької області зупинив досудове слідство, пославшись на неможливість встановити особу, яка вчинила злочин.
13. 12 березня 2005 року вищим прокурором цю постанову було
скасовано, а розслідування — відновлено.
14. 11 листопада 2005 року В. Р. (на якого вказали заявники як на
потенційного вбивцю їхнього сина) було оголошено в розшук як обвинуваченого.
15. 17 червня 2008 року справу було передано до Головного управління МВС України в Донецькій області для проведення подальшого
розслідування.
16. 4 грудня 2008 року ГУМВС України у Донецькій області у відповідь на скаргу заявника щодо затягування розслідування повідомило, що його працівники встановили особу обвинуваченого. Проте,
оскільки місце його перебування було невідомо, здійснити подальші
слідчі дії, пов’язані зі справою, було неможливо.
17. 25 лютого 2010 року Генеральна прокуратура України відповіла на скаргу заявників щодо неефективності проведення розслідування, зазначивши, що стосовно двох працівників Куйбишевського
районного відділку міліції м. Донецька у зв’язку із невжиттям ними
на початковому етапі слідства необхідних заходів для збирання доказів було порушено дисциплінарне провадження.
18. 6 травня 2010 року прокуратура Донецької області підтвердила зазначену інформацію. Сторони не повідомили Суд про результати
зазначеного дисциплінарного провадження.
19. У вересні 2011 року працівники міліції затримали В. Р. та
О. Б., які зізналися у побитті Віталія Холодкова в його офісі 17 травня
2002 року. О. Б. також розповів, що під час бійки з Віталієм Холодковим він вистрілив із пістолета.
20. 14 листопада 2011 року районна прокуратура порушила кримінальну справу щодо О. Щ. (раніше вказаного заявниками як організа-
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тора вбивства Віталія Холодкова) за підозрою у залученні О. Б. та В. Р.
для здійснення нападу на Віталія Холодкова.
21. 12 грудня 2011 року кримінальну справу щодо О. Щ., О. Б. та
В. Р. було передано до Куйбишевського районного суду м. Донецька.
22. 16 січня 2013 року Куйбишевський районний суд м. Донецька
визнав О. Щ. винним в організації нападу на В. Холодкова за попередньою змовою з О. Б. та В. Р. Суд також визнав О. Б. винним у здійсненні
нападу на Віталія Холодкова та його вбивстві, а В. Р. — винним у співучасті у здійсненні нападу та крадіжці речей потерпілого.
23. 23 квітня 2013 року цей вирок було скасовано апеляційним судом Донецької області, а справу направлено на новий судовий розгляд
до суду першої інстанції.
24. Сторони не повідомили Суд про подальший перебіг справи.

ПРАВО
I. ЩОДО ПРАВА ЗАЯВНИЦІ ЗВЕРТАТИСЯ ДО СУДУ
У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СКАРГАМИ ЗАЯВНИКА
25. 7 травня 2013 року, коли справа перебувала на розгляді Суду, заявник помер. Той факт, що заявниця (його дружина) має право підтримати заяву від його імені, не заперечується, і Суд не вбачає
жодних підстав для іншого рішення (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява
№ 10904/05, п. 44, від 31 липня 2012 року). Проте у тексті посилання
робитимуться на обох заявників.
II. СТВЕРДЖУВАНА НЕЕФЕКТИВНІСТЬ
ТА ТРИВАЛІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ
ЗА ФАКТОМ СМЕРТІ СИНА ЗАЯВНИКІВ
26. Заявники скаржилися, що розслідування обставин насильницької смерті їхнього сина було неефективним і відповідне провадження у кримінальній справі тривало необґрунтовано довго. Вони
посилалися на ст. 2, 6 та 13 Конвенції.
27. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, доходить висновку, що зазначена
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скарга має розглядатися за ст. 2 Конвенції, що є відповідним положенням (див., напр., рішення у справі «Дудник проти України» (Dudnyk
v. Ukraine), заява № 17985/04, п. 27, від 10 грудня 2009 року). У відповідній частині цього положення зазначено таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...».
A. щодо прийнятності

28. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цього аспекту
справи.
29. Суд зазначає, що наведена скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути ви
знана прийнятною.
B. щодо суті

30. Заявники твердили, що державні органи не виконали свого
обов’язку захистити право їхнього сина на життя. Зокрема, провадження щодо встановлення осіб, винних у його смерті, необґрунтовано
затягувалося й характеризувалося численними прикладами свідомої
бездіяльності. Насамперед, слідчі органи не вжили необхідних заходів для оперативного та ретельного опрацювання версій, повідомлених заявниками, включно з версією щодо В. Р. та О. Щ., які згодом —
майже через десять років після загибелі Віталія Холодкова — постали
перед судом як обвинувачені.
31. Уряд твердив, що належно виконав свої конвенційні обов’язки
у справі заявників. Зокрема, розслідування було ретельним і працівники міліції використали повний набір засобів для збирання необхідних доказів та вивчення різних гіпотез, включно з тими, що були
запропоновані заявниками. Особи обвинувачених було встановлено
і їх було притягнуто до суду.
32. Суд повторює, що обов’язок охороняти право на життя відповідно до ст. 2 Конвенції, взятий у поєднанні із загальним обов’язком
держави відповідно до ст. 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в ... Конвенції», за своїм змістом вимагає ефективного офіційного розслідування,
якщо осіб було вбито внаслідок застосування сили (див., із необхідни-
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ми змінами, рішення у справі «Кая проти Туреччини» (Kaya v. Turkey),
від 19 лютого 1998 року, п. 86, Reports of Judgments and Decisions 1998-I).
Головна мета такого розслідування полягає у забезпеченні ефективного виконання положень національного законодавства, яке охороняє
право на життя. Форми розслідування, які забезпечать досягнення
цих цілей, можуть бути різними залежно від обставин. Однак, незалежно від того, яка з форм розслідування застосовується, органи державної влади, тільки-но їм стало відомо про відповідне питання, мають діяти з власної ініціативи. Органи влади не можуть залишати питання, чи подавати офіційну скаргу, на розсуд родичів, як і не можуть
перекладати на них відповідальність за розслідування (див., напр.,
із необхідними змінами, рішення у справі «Ільхан проти Туреччини»
(Ilhan v. Turkey) [ВП], заява № 22277/93, п. 63, ЄСПЛ 2000-VII). Це є не
обов’язком досягнення результату, а обов’язком вжиття заходів. Органи влади мають вживати всіх заходів для збереження доказів, які
стосуються події. Будь-який недолік у розслідуванні, який підриває
його здатність встановити причину смерті або винних осіб, ставитиме під сумнів дотримання цього стандарту (див. рішення у справі
«Гонгадзе проти України» (Gongadze v. Ukraine), заява № 34056/02, п. 176,
ЄСПЛ 2005-ХІ).
33. Також є вимога щодо оперативності та розумної швидкості,
яка є безумовною у цьому контексті (див. рішення у справах «Яша
проти Туреччини» (Yaşa v. Turkey), від 2 вересня 1998 року, пп. 102–104,
Reports 1998-VI, та «Чакіджі проти Туреччини» (Çakıcı v. Turkey) [ВП],
заява № 23657/94, пп. 80, 87 та 106, ЄСПЛ 1999-IV). Очевидно, що під
час розслідування можуть виникнути складнощі та перепони, які перешкоджають його просуванню. Однак негайна реакція органів державної влади під час розслідування випадків застосування сили зі
смертельним наслідком або зникнення є важливою для забезпечення
громадської впевненості в дотриманні принципу верховенства права, а також у попередженні будь-яких ознак співучасті або толерантності до незаконних дій (див, загалом, рішення у справах «Маккерр
проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), заява
№ 28883/95, пп. 108–115, ЄСПЛ 2001-III, та «Авшар проти Туреччини»
(Avşar v. Turkey), заява № 25657/94, пп. 390–395, ЄСПЛ 2001-VII).
34. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що тіло сина
заявників із вогнепальним пораненням голови було знайдено 18 травня 2002 року. Станом на квітень 2013 року (майже через одинадцять
років) кримінальна справа, спрямована на встановлення винних
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у насильницькій смерті сина заявників та притягнення їх до відповідальності, все ще перебувала на розгляді суду першої інстанції. Розглядаючи документи з матеріалів справи з урахуванням своєї усталеної практики (див., напр., рішення у справах «Михалкова та інші проти
України» (Mikhalkova and Others v. Ukraine), заява № 10919/05, пп. 44–47,
від 13 січня 2011 року; «Меркулова проти України» (Merkulova v. Ukraine),
заява № 21454/04, пп. 52–62, від 3 березня 2011 року; «Ігор Шевченко
проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine), заява № 22737/04, пп. 57–62,
від 12 січня 2012 року; «Сергієнко проти України» (Sergiyenko v. Ukraine),
заява № 47690/07, пп. 51–53, від 19 квітня 2012 року, та «Юрій Слюсар
проти України» (Yuriy Slyosar v. Ukraine), заява № 39797/05, пп. 85–86,
від 17 січня 2013 року), Суд вважає, що у цій справі Уряд не надав достатнього обґрунтування настільки істотної затримки та не довів, що
органи влади зробили все від них залежне для забезпечення оперативного та всебічного збирання доказів, встановлення місця перебування та притягнення до суду осіб, винних у смерті сина заявників.
35. Відповідно відбулося порушення процесуального аспекту ст. 2
Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
36. У своїх зауваженнях у відповідь на зауваження Уряду заявниця, не навівши жодних деталей, додатково посилалася у зв’язку з фактами цієї справи на ст. 3 Конвенції.
37. Розглянувши аргументи заявниці з огляду на всі наявні у нього документи та тією мірою, якою питання, щодо яких подано скаргу,
охоплюються його компетенцією, Суд визнає, що вони не виявляють
жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
38. Із цього випливає, що ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована відповідно до пп. 3 та 4 ст. 35
Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
39. 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».
A. Шкода

40. Заявники вимагали загалом 100 000 євро відшкодування матеріальної та моральної шкоди, а також компенсації судових та інших
витрат.
41. Уряд твердив, що вимога є надмірною та необґрунтованою.
42. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою.
З іншого боку, Суд визнає, що заявники вочевидь зазнали страждань
і тривоги у зв’язку з подіями, що призвели до встановлення порушення у цій справі. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд
присуджує 6000 євро відшкодування моральної шкоди, що має бути
виплачене заявниці.
B. Судові та інші витрати

43. Заявники не подавали окремої вимоги за цим пунктом. Проте
вони надали копії квитанцій із вказаними поштовими витратами на
загальну суму 193 грн, понесеними у зв’язку з листуванням із Судом,
та копії інших квитанцій, пов’язаних із похованням та іншими невстановленими витратами.
44. Уряд не надав зауважень щодо цього аспекту вимоги.
45. Зважаючи на наявні у нього документи та свою практику, Суд
вважає за належне присудити 20 євро компенсації витрат на листування, що мають бути виплачені заявниці.
С. Пеня

46. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу щодо неефективного розслідування смерті
Віталія Холодкова прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
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2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці наведені далі суми, які мають бути конвертовані
у валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення
платежу:
i) 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди
та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
ii) 20 (двадцять) євро компенсації судових та інших витрат та
додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 7 травня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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Мащенко 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 «Мащенко ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 42279/08)
Рішення
Страсбург
11 червня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Мащенко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. В. А. Де Ґаетано, голова,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 19 травня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 42279/08) проти України, поданій 22 липня 2008 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянкою України пані Лілією Кирилівною Мащенко (далі — заявниця).
2. Інтереси заявниці представляв п. Мартиновський Р. Ю. — юрист,
який практикує у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляли його Уповноважені, на той час — пані В. Лутковська і п. Н. Кульчицький.
3. 14 грудня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявниця народилася у 1938 році і живе у м. Севастополі.
5. 20 червня 2003 року від бригади швидкої допомоги надійшло
повідомлення, що чоловік заявниці, Іван Мащенко, помер на території гаражного кооперативу. Того ж дня працівники міліції оглянули
місце події та призначили судово-медичну експертизу трупа.
6. 23 червня 2003 року заявниця отримала свідоцтво про смерть,
у якому було зазначено, що її чоловік помер від черепно-мозкової
травми.
7. 30 червня 2003 року прокуратура Таврійського району м. Севастополя дійшла висновку, що смерть п. Мащенка настала внаслідок
черепно-мозкової травми, отриманої внаслідок випадкового падіння,
а тому не було підстав для порушення кримінальної справи. У своїй
постанові прокуратура посилалася насамперед, на покази Д., який
твердив, що його друг, п. Мащенко, випадково впав на спину за присутності Д. після того, як вони обидва вжили спиртні напої у гаражі.
Було викликано швидку допомогу, але п. Мащенко помер до її приїзду. Слідчий прокуратури також посилався на покази К. — сторожа
гаражного кооперативу, який твердив, що викликав швидку допомогу
після того, як електрик гаражного кооперативу Г. повідомив його, що
п. Мащенко лежить на землі й потребує медичної допомоги.
8. У вересні 2003 року заявниця оскаржила постанову від 30 черв
ня 2003 року до Гагарінського районного суду м. Севастополя. Вона
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зазначила, зокрема, що її було повідомлено про зазначену постанову
лише 3 вересня 2003 року і копії цієї постанови їй надано не було; що
органи влади в рамках дослідної перевірки не допитали її, а також не
повідомляли її про пербіг цієї перевірки. Вони також не вивчили медичної картки її чоловіка та поверхово оглянули місце події.
9. Водночас 31 липня 2003 року після завершення всіх лабораторних аналізів судово-медичний експерт дійшов висновку, що Іван
Мащенко насправді помер від інфаркту міокарда, а ушкодження його
голови може кваліфікуватися як легке.
10. 26 лютого 2004 року суд скасував оскаржувану постанову від
30 червня 2003 року, дійшовши висновку, що дослідна перевірка була
поверховою. Суд посилався на невідповідність свідоцтва про смерть
до висновку експерта стосовно причин смерті п. Мащенка; встановив,
що під час слідства не було допитано всіх свідків, що мають стосунок
до цієї події, включно з бригадою швидкої допомоги, яка першою констатувала факт настання смерті п. Мащенка, та вказав на наявність
розбіжностей між показами головних свідків, Д. і Г, які слідство не
усунуло.
11. 30 квітня 2004 року районною прокуратурою було винесено
нову постанову про відмову в порушенні кримінальної справи.
12. 5 липня 2004 року цю постанову було скасовано районним судом, який дійшов висновку, що його вказівки не було виконано в належний спосіб.
13. У період від 2004 до 2011 рік було винесено ще дев’ять постанов про відмову в порушенні кримінальної справи (5 січня і 8 серпня
2005 року, 16 серпня 2006 року, 14 травня і 8 червня 2007 року, 14 березня, 13 червня і 24 жовтня 2008 року та 11 травня 2010 року). Усі вони
згодом були скасовані прокуратурою м. Севастополя або районним
судом (1 серпня 2005 року, 24 травня 2006 року, 10 квітня, 31 травня
і 22 листопада 2007 року, 6 травня і 3 вересня 2008 року, 28 квітня
2010 року та 25 березня 2011 року відповідно) у зв’язку з недостатністю
вжитих заходів та невиконанням слідчими попередньо наданих їм
вказівок. У різних випадках ці вказівки стосувалися, зокрема, необхідності допиту додаткових свідків, включно із власниками сусідніх
гаражних боксів і працівниками бригади швидкої допомоги, усунення
розбіжностей між показами Д., К., Г. та інших свідків щодо обставин
справи, а також невідповідностей у медичних документах стосовно
причин смерті п. Мащенка. Слідчим також давалися вказівки перевірити твердження заявниці про те, що її чоловік міг бути збитий авто-
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мобілем або його могла вдарити третя особа, зокрема Н. З. — власник
одного з гаражних боксів, із яким він імовірно конфліктував.
14. 2 червня 2011 року з огляду на зібрані докази, зокрема покази
Д., Г., К. та інших свідків, а також висновок судово-медичного експерта,
відповідно до якого п. Мащенко помер від інфаркту міокарда, районною прокуратурою було винесено нову постанову про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку з відсутністю події злочину.
15. 6 вересня 2011 року районний суд скасував цю постанову,
встановивши, що його попередні вказівки, а також вказівки міської
прокуратури не було виконано у повному обсязі. Зокрема, не було докладено реальних зусиль для встановлення особи Н. З., виклику для
допиту деяких працівників бригади швидкої допомоги та усунення
фактологічних невідповідностей між різними показами.
16. 10 лютого 2012 року районною прокуратурою було винесено
нову постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Прокуратурою зазначалося, зокрема, що допитати головного свідка, Д.,
вже неможливо у зв’язку з його смертю; що згідно з показами лікаря швидкої допомоги С. та працівника міліції П., який брав участь
у первинному огляді місця події, жоден із них не наближався до тіла та не оглядав його достатньо близько, щоб підтвердити або спростувати наявність слідів крові навколо нього або інших травм, які б
могли бути потенційно завдані третьою особою. Допитати медичного
експерта З., який оглядав тіло на місці події, та Ш., ще одного працівника бригади швидкої допомоги, було неможливо, оскільки вони
переїхали із Севастополя, і їхнє місце перебування було невідомим.
Б., ще один працівник бригади швидкої допомоги, зазначила, що не
може пригадати деталі події. Попри неможливість повторно перевірити певні джерела доказів й усунути незначні фактологічні невідповідності, не було підстав ставити під сумнів головний висновок про
те, що стосовно п. Мащенка злочину вчинено не було і він помер від
раптового інфаркту міокарда. Серед іншого, згідно з показами голови гаражного кооперативу, власника гаражного боксу на ім’я Н. З. не
було, а п. Мащенко в будь-якому разі ні з ким не конфліктував. На підтвердження необґрунтованої гіпотези заявниці щодо ДТП або нападу
не було жодного доказу.
17. Згідно з твердженнями заявниці, вона дізналася про цю по
станову та отримала її копію тільки після отримання зауважень Уряду
у цій справі. Вона також твердила, що впродовж провадження районна прокуратура, як правило, не повідомляла її про перебіг справи або
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про винесені постанови, не надавала їй копій цих постанов та не відповідала на її запити з належною чіткістю та змістовністю.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНА НЕЕФЕКТИВНІСТЬ РОЗСЛІДУВАННЯ
ОБСТАВИН СМЕРТІ ЧОЛОВІКА ЗАЯВНИЦІ
18. Заявниця скаржилася, що розслідування обставин раптової
смерті її чоловіка було неефективним. Вона посилалася на ст.ст. 2, 6
і 13 Конвенції.
19. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, доходить висновку, що зазначена
скарга має розглядатись відповідно до ст. 2 Конвенції, яка є відповідним положенням (див., напр., рішення у справі «Дудник проти України» (Dudnyk v. Ukraine), заява № 17985/04, п. 27, від 10 грудня 2009 року).
Відповідна частина цього положення передбачає таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...».
А. щодо прийнятності

20. Уряд не надав своїх зауважень щодо прийнятності цієї заяви.
21. Суд зазначає, що зазначена заява не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути ви
знана прийнятною.
В. щодо суті

22. Заявниця твердиа, що розслідування обставин смерті її чоловіка було поверховим і тривалим. Зібрані докази були суперечливими, а твердження заявниці стосовно можливості насильницької
смерті її чоловіка не були належно розслідувані. Вона також не могла
брати ефективної участі в розслідуванні, зокрема внаслідок систематичного ненадання органами влади чітких відповідей на її запити
та неповідомлення її вчасно про ухвалені рішення.
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23. Уряд твердив, що порушення Конвенції не відбулося, оскільки
компетентні органи влади належно та ретельно встановили обставини смерті чоловіка заявниці. Зокрема, було встановлено, що він помер
від серцевого нападу.
24. Суд повторює, що в разі настання смерті за підозрілих обставин
держава має забезпечити певну форму ефективного офіційного розслідування (див., напр., рішення у справах «Шіліх проти Словенії» (Silih
v. Slovenia) [ВП], заява № 71463/01, пп. 156–157, від 9 квітня 2009 року,
та «Олейнікова проти України» (Oleynikova v. Ukraine), заява № 38765/05,
п. 60, від 15 грудня 2011 року). Це є не обов’язком досягнення результату, а обов’язком вжиття заходів. Органи влади повинні вживати всіх
розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів,
які стосуються події. Будь-який недолік у розслідуванні, який підриває його здатність встановити причину смерті або винних осіб, може суперечити такому стандарту (див., напр., рішення у справі «Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine), заява № 249/03, п. 41, від
13 листопада 2008 року).
25. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, по-перше,
що від дати раптової смерті п. Мащенка (20 червня 2003 року) до дати
останньої постанови, спрямованої на встановлення відповідних обставин (10 лютого 2012 року), минув значний проміжок часу, а саме
понад вісім з половиною років. Суд повторно зазначає, що суттєва
затримка при встановленні причин смерті, якщо вона не виправдана
об’єктивними обставинами, може сама по собі підірвати довіру суспільства до забезпечення верховенства права та, таким чином, порушити питання відповідно до Конвенції (див., напр., рішення у справах «Меркулова проти України» (Merkulova v. Ukraine), заява № 21454/04,
пп. 50–51 та 61, від 3 березня 2011 року; «Качурка проти України»
(Kachurka v. Ukraine), заява № 4737/06, п. 50, від 15 вересня 2011 року,
та «Сергієнко проти України» (Sergiyenko v. Ukraine), заява № 47690/07,
пп. 52–53, від 19 квітня 2012 року). Вказане є ще актуальнішим тоді,
коли провадження, як у цій справі, характеризується неодноразовими поверненнями справи на додаткове розслідування у зв’язку з недостатністю вжитих слідчими заходів (див., напр., згадане рішення у справі «Качурка проти України» (Kachurka v. Ukraine), там само;
рішення у справах «Дудник проти України» (Dudnyk v. Ukraine), заява
№ 17985/04, п. 36, від 10 грудня 2009 року; «Олейнікова проти України»
(Oleynikova v. Ukraine), заява № 38765/05, п. 81, від 15 грудня 2011 року;
«Зубкова проти України» (Zubkova v. Ukraine), заява № 36660/08, п. 40,
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від 17 жовтня 2013 року, та «Поживотько проти України» (Pozhyvotko
v. Ukraine), заява № 42752/08, п. 40, від 17 жовтня 2013 року), а також
постійним погіршенням стану доказів (див., напр., рішення у справах
«Хайло проти України» (Khaylo v. Ukraine), заява № 39964/02, п. 68, від
13 листопада 2008 року, та «Антонов проти України» (Antonov v. Ukraine),
заява № 28096/04, п. 50, від 3 листопада 2011 року). Суд також звертає увагу на скарги заявниці щодо труднощів в отриманні інформації про перебіг розслідування у справі та участі в процесі прийняття
рішень. У зв’язку із цим Суд знову зазначає, що ефективне розслідування вимагає, щоб дії органів влади були предметом громадського
контролю та щоб найближчі родичі померлих мали можливість брати
активну участь у розслідуванні, зокрема через оперативний доступ
до відповідних документів та рішень (див., напр., рішення у справі
«Сергій Шевченко проти України» (Sergey Shevchenko v. Ukraine), заява
№ 32478/02, пп. 74–75, від 4 квітня 2006 року; згадане рішення у справі
«Качурка проти України» (Kachurka v. Ukraine), п. 51; рішення у справах
«Михалкова та інші проти України» (Mikhalkova and Others v. Ukraine), заява № 10919/05, п. 48, від 13 січня 2011 року; «Маснєва проти України»
(Masneva v. Ukraine), заява № 5952/07, п. 56, від 20 грудня 2011 року, та
«Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява № 10904/05, п. 56, від
31 липня 2012 року).
26. Зважаючи на усталену практику Суду та обставини цієї справи (див., зокрема, пп. 8, 10, 12–13, 15 та 16), Суд вважає, що компетентні органи влади не здійснили ефективного розслідування за фактом
смерті чоловіка заявниці.
27. Відповідно відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
28. Заявниця скаржилася, що пережиті нею біль і страждання
у зв’язку зі ставленням органів влади до свого обов’язку розслідувати
обставини смерті її чоловіка, зокрема систематичне неповідомлення
її про перебіг розслідування та нереагування на її запити та вимоги, становили нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження
в сенсі ст. 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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29. Уряд твердив, що у цій справі заявниця аж ніяк не зазнала поводження, забороненого ст. 3 Конвенції.
30. Суд вважає, що питання про те, чи непроведення органами
влади ефективного розслідування становило стосовно заявниці поводження, яке суперечить ст. 3 Конвенції, є окремим від скарги, поданої відповідно до ст. 2 Конвенції, та стосується процесуальних вимог,
а не жорстокого поводження в сенсі ст. 3 Конвенції (див., як нещодавнє джерело, рішення у справі «Любов Єфіменко проти України» (Lyubov
Efimenko v. Ukraine), заява № 75726/01, п. 83, від 25 листопада 2010 року).
31. Хоча невідповідність розслідування обставин раптової смерті її чоловіка безсумнівно призвела до відчуття заявницею тривоги
та душевних страждань, Суд вважає, що вони не досягли мінімального рівня «поводження, що принижує гідність» у сенсі ст. 3 Конвенції (див., напр., згадані рішення у справах «Маснєва проти України»
(Masneva v. Ukraine), п. 77, та «Любов Єфіменко проти України» (Lyubov
Efimenko v. Ukraine), п. 83, з подальшими посиланнями).
32. Отже, Суд доходить висновку, що ця скарга є явно необґрунтованою й має бути відхилена відповідно до пп. 3 та 4 ст. 35 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
33. 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

34. Заявниця вимагала 23 600 євро відшкодування моральної
шкоди.
35. Уряд твердив, що ця вимога є надмірною та необґрунто
ваною.
36. Суд визнає, що заявниця вочевидь зазнала страждань і тривоги у зв’язку з подіями, що призвели до встановлення у цій справі
порушення ст. 2 Конвенції. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявниці 6000 євро відшкодування моральної
шкоди.
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B. Судові та інші витрати

37. Заявниця також вимагала 14 000 грн компенсації витрат на
правову допомогу, понесених у зв’язку з представництвом її інтересів
у Суді. Вона надала копію договору від 30 травня 2008 року про надання у конвенційному провадженні правової допомоги п. Р. Мартиновським та копії квитанцій на підтвердження того, що вона сплатила
14 000 грн, вказані у зазначеному договорі.
38. Уряд твердив, що ця вимога є необґрунтованою, оскільки
заявниця не надала документів, у яких вказана погодинна ставка
п. Мартиновського та деталізований перелік послуг, фактично наданих за договором.
39. Суд зазначає, що, як випливає з матеріалів справи, п. Мартновський представляв інтереси заявниці від дати, коли вона подала
згадану заяву (включаючи підготовку заяви, листування та надання
зауважень у справі). Зважаючи на наявні у нього документи та свою
практику, Суд вважає за належне присудити 1350 євро компенсації
витрат на правову допомогу.
C. Пеня

40. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скаргу на неефективне розслідування смерті Івана
Мащенка прийнятною, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці такі суми, які мають бути конвертовані у валюту
держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди
та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
ii) 1350 (одна тисяча триста п’ятдесят) євро компенсації ви
трат на правову допомогу та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
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b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункт.
4. Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 червня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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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 «Риженко ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 55902/11)
Рішення
Страсбург
30 липня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Риженко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи Палатою у складі:
п. Б. М. Зупанчіч, голова,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 7 липня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 55902/11) проти України, поданій
23 серпня 2011 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянкою
України пані Оленою Прокопівною Риженко (далі — заявниця).
2. Інтереси заявниці представляла пані Лежух Т. І. — юрист, яка
практикує у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його
Уповноважений — п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції України.
3. 27 лютого 2012 року заявниця померла. Її діти та спадкоємці — пані Ольга Миколаївна Поцілуйко та п. Олександр Миколайович
Риженко, які також були її правонаступниками в національному провадженні, висловили бажання підтримати заяву.
4. 12 листопада 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. 13 жовтня 2008 року сина заявниці, пана Ри., було знайдено
мертвим у ставку, який він охороняв як нічний сторож.
6. Наступного дня було зроблено огляд трупа. За його результатами експерти дійшли висновку, що пан Ри. втопився. На його грудній
клітці було виявлено численні синці та садна. Експерт кваліфікував ці
ушкодження як легкі та вважав, що їх було завдано тупими твердими
предметами.
7. У період від жовтня 2008 року до лютого 2013 року міліція п’ят
надцять разів відмовляла в порушенні кримінальної справи у зв’язку зі
смертю сина заявниці. Усі ці постанови було скасовано органами прокуратури або судами через поверховість і неповноту розслідувань.
8. 7 лютого 2013 року після набуття чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом України в листопаді 2012 року справу
було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
9. Міліція двічі закривала кримінальну справу у зв’язку з відсутністю ознак вбивства. Обидві ці постанови було скасовано.
10. Станом на квітень 2014 року досудове розслідування у справі
тривало.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
11. Відповідні положення національного законодавства наведено
в рішеннях у справах «Мироненко проти України» (Myronenko v. Ukraine)
(заява № 15938/02, пп. 28 та 29, від 18 лютого 2010 року ) та «Аднаралов проти України» (Adnaralov v. Ukraine) (заява № 10493/12, п. 34, від
27 листопада 2014 року).

ПРАВО
I. ЩОДО ПРАВА ЗВЕРТАТИСЯ ДО СУДУ
ПАНІ ПОЦІЛУЙКО ТА Пана РИЖЕНКА
12. Суд зазначає, що заявниця померла 27 лютого 2012 року, коли
справа перебувала на розгляді Суду. Сторони не ставили під сумнів
те, що пані Поцілуйко та п. Риженко — діти заявниці та її спадкоємці — мають право підтримати заяву від її імені, і Суд не вбачає жодних підстав для іншого рішення (див., серед інших джерел, рішення
у справі «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява № 10904/05,
п. 44, від 31 липня 2012 року). Далі для зручності Суд продовжуватиме посилатися на пані Риженко О. П. як на «заявницю» в подальшому тексті.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
13. Заявниця скаржилася, що розслідування обставин смерті її
сина було тривалим та неефективним. Вона посилалася на ст.ст. 6 та
13 Конвенції.
14. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, доходить висновку, що скарга має
бути розглянута відповідно до ст. 2 Конвенції, що є відповідним положенням (див., напр., рішення у справі «Дудник проти України» (Dudnyk
v. Ukraine), заява № 17985/04, п. 27, від 10 грудня 2009 року). У відповідній частині цього положення зазначено таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...».
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A. щодо прийнятності

15. Суд зазначає, що заява не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а»
п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною
з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
B. щодо суті

16. Заявниця твердила, що державні органи влади не виконали
свого обов’язку здійснити ефективне розслідування за фактом смерті
її сина, що сталася за підозрілих обставин.
17. Уряд заявив, що держава належно виконала свої конвенційні
обов’язки у цій справі. Уряд твердив, що національні органи влади
вжили всіх необхідних заходів для збору доказів та встановлення обставин зазначеної смерті.
18. Суд повторює, що якщо смерть сталася за підозрілих обставин,
залишаючи вірогідним припущення про умисне позбавлення життя,
держава має забезпечити певну форму ефективного офіційного розслідування (див., серед інших джерел, рішення у справі «Поживотько проти України» (Роzhyvotko у. Ukraine), заява № 42752/08, п. 38, від 17 жовтня 2013 року). Це є не обов’язком досягнення результату, а обов’язком
вжиття заходів. Державні органи повинні вживати всіх обґрунтованих заходів для забезпечення доказів щодо події. Будь-який недолік
розслідування, що унеможливлює встановлення причини смерті або
винних осіб, створюватиме неї безпеку недотримання цього стандарту (див. рішення у справі «Муравська проти України» (Muravskaya v.
Ukraine), заява № 249/03, п. 41, від 13 листопада 2008 року).
19. Ефективність розслідування охоплює вимоги щодо оперативності та розумної швидкості. Навіть якщо є перешкоди або труднощі, які перешкоджають просуванню розслідування в конкретній
ситуації, оперативне реагування національних органів влади є надзвичайно важливим для підтримання громадської віри в їхню відданість принципам верховенства права та здатність запобігати проявам сприяння незаконним діям або терпимості до них (див. рішення
у справі «Шиліх проти Словенії» (Silih v. Slovenia) [ВП], заява № 71463/01,
п. 195, від 9 квітня 2009 року). Окрім того, з плином часу перспектива
проведення будь-якого ефективного розслідування зменшується.
20. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що розслідування обставин смерті сина заявниці тривало понад п’ять із половиною
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років і не принесло реальних результатів. Окрім того, факти наводять
на думку, що протягом цього значного періоду часу органами досудового слідства не було докладено розумних зусиль для встановлення
істини. Таким чином, у період від жовтня 2008 року до квітень 2014 року органи досудового слідства винесли сімнадцять постанов про відмову у порушенні або про закриття кримінальної справи. Проте всі
ці постанови було скасовано вищими органами, які вважали, що розслідування не було ретельним і що необхідно здійснювати подальші
процесуальні дії (див. пп. 7–9).
21. Суд уже розглядав низку справ проти України з аналогічними фактичними обставинами та доходив висновку, що повторення
таких постанов про повернення справи на додаткове розслідування
свідчить про серйозні недоліки розслідування кримінальних справ
(див., напр., рішення у справі «Олейнікова проти України» (Oleynikova
v. Ukraine), заява № 38765/05, п. 81, від 15 грудня 2011 року, та згадане
рішення у справі «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), п. 56). Зазначена проблема проявилася й у цій справі також.
22. Тому Суд доходить висновку, що органи влади України не
здійснили ефективного та своєчасного розслідування обставин смерті сина заявниці у цій справі, як того вимагає ст. 2 Конвенції.
23. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту ст. 2 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
24. 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

25. Правонаступники заявниці — пані Поцілуйко та п. Риженко
(див. п. 3) — вимагали 100 000 євро відшкодування матеріальної та
моральної шкоди.
26. Уряд заперечив цю вимогу як надмірну та необґрунтовану.
27. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та стверджуванню матеріальною шкодою,
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тому відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд присуджує пані Поцілуйко та п. Риженку спільно 6000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

28. За відсутності будь-яких вимог за цим пунктом Суд нічого не
присуджує
C. Пеня

29. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Ухвалює, що пані Поцілуйко та п. Риженко мають право підтримати заяву в цьому провадженні замість заявниці.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 2 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
а) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити пані Поцілуйко та п. Риженку спільно 6000 (шість тисяч)
євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму
будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має
бути конвертована у валюту держави-відповідача за курсом
на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток 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 щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 липня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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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 «Шульга ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 40298/06)
Рішення
Страсбург
12 листопада 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Шульга проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,
п. В. А. Де Ґаетано,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 20 жовтня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 40298/06) проти України, поданій
29 вересня 2006 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України паном Петром Григоровичем Шульгою (далі — заявник).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений,
на останніх етапах провадження — п. Борис Бабін із Міністерства юстиції України.
3. 20 березня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1952 році й живе у селі Байбузи Черкаської
області.
А. Провадження у зв’язку із загибеллю дружини заявника
у дорожньо-транспортній пригоді (далі — ДТП)

5. 26 вересня 2003 року близько 20 год. дружину заявника, яка
їхала на велосипеді, було збито автомобілем, від чого вона померла
на місці.
6. Того ж дня міліцією за присутності двох понятих, В. і М. (обидва
є мешканцями с. Байбузи, які прибули на місце пригоди після ДТП),
було оглянуто місце дорожньо-транспортної пригоди та складено
схему місця ДТП. Було допитано водія автомобіля П. Він дав покази,
що був тимчасово засліплений фарами дальнього світла зустрічного автомобіля. Після цього він побачив у 7–8 метрах попереду свого
автомобіля особу, яка їхала на велосипеді. Він не загальмував, і його
автомобіль зіткнувся з велосипедом. Подібні покази було надано пасажиркою автомобіля С. Водія також було оглянуто для встановлення
факту вживання ним психоактивної речовини та стану сп’яніння.
7. 27 вересня 2003 року судово-медичний експерт дійшов висновку, що смерть дружини заявника настала внаслідок черепно-мозкової
травми у вигляді перелому кісток основи черепа.
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1. Кримінальне провадження
8. 29 вересня 2003 року Черкаським районним відділком УМВС
України в Черкаській області (далі — Черкаський райвідділок міліції)
за фактом ДТП було порушено кримінальну справу за ч. 2 статті 286
Кримінального кодексу України у зв’язку зі стверджуваним порушенням правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Того ж
дня слідчий передав начальнику Черкаського райвідділку міліції доручення з проханням надати вказівку встановити можливих свідків ДТП.
9. Наступного дня заявника було визнано потерпілим у цій кримінальній справі.
10. 7 жовтня 2003 року працівник міліції повідомив начальника
Черкаського райвідділку міліції про неможливість встановлення очевидців ДТП.
11. 17 жовтня 2003 року було відтворено обстановку та обставини
події й винесено постанову про призначення автотехнічної експертизи. Експерт мав встановити взаємне розташування автомобіля та
велосипеда у момент зіткнення, чи мав водій технічну можливість
уникнути зіткнення та чи порушували водій автомобіля та велосипедистка правила дорожнього руху.
12. 27 жовтня 2003 року заявник подав цивільний позов у кримінальній справі.
13. 18 листопада 2003 року експерт дійшов висновку, що дружина
заявника порушила правила дорожнього руху під час керування велосипедом, оскільки на велосипеді не було встановлено фар і світлоповертачів, та що водій не мав технічної можливості уникнути зіткнення.
14. 26 листопада 2003 року кримінальну справу було закрито за
відсутністю в діях водія складу злочину.
15. 6 лютого 2004 року прокуратура Черкаського району Черкаської області (далі — прокуратура Черкаського району) скасувала
згадану постанову та повернула справу на додаткове розслідування.
Прокурор надав вказівки начальнику слідчого відділу, у провадженні якого перебувала справа, здійснити низку додаткових слідчих дій.
Серед іншого було зазначено, що допит П. та С. був поверховий, не було з’ясовано низку деталей, свідків ДТП у належний спосіб не розшукували, а відтворення обстановки та обставин події було здійснено
в неналежний спосіб. У схемі ДТП були суттєві виправлення, а в матеріалах справи містилися суперечливі докази. Було також зазначено, що «висновки експерта побудовано фактично на показах П. і С».
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Відповідно, необхідно було зробити ще одну судово-автотехнічну експертизу та надати експертові об’єктивні дані. Було також зазначено,
що слідчий повинен перевірити факти та обставини, вказані заявником у його скаргах
16. Листом від 22 березня 2004 року прокуратура Черкаського району у відповідь на скаргу заявника до Генеральної прокуратури України
повідомила, що розслідування справи справді було тривалим і що стосовно двох слідчих порушено дисциплінарне провадження. Районний
прокурор надав вказівки прискорити провадження у справі.
17. У червні 2004 року П. і С. знову було допитано, а в липні 2004 року було допитано ще декількох свідків (М., В. та осіб, які зупинилися
на місці ДТП після події). 29 вересня 2004 року було здійснено відтворення обстановки та обставин події. Було встановлено, що після проїзду автомобіля, який рухався назустріч, велосипед потрапив у поле
зору водія автомобіля та що на той момент відстань до велосипеда
становила 20 метрів.
18. 5 травня 2005 року було винесено постанову про призначення
судово-автотехнічної експертизи. Експерту було поставлено, зокрема,
такі запитання: як повинен був діяти водій за обставин, що склалися,
та чи мав він можливість уникнути зіткнення. 19 липня 2005 року експерт дійшов висновку, що у П. не було технічної можливості уникнути
зіткнення. Обганяти велосипедиста було небезпечно, «оскільки наїзд
відбувся під час зустрічного роз’їзду водія П. із зустрічним автомобілем». Експерт зазначив, що згідно з обставинами події, викладеними
слідчим, водій автомобіля не порушував правил безпеки дорожнього
руху, що могло спричинити ДТП. Експерт також окремо зазначив, що
відтворення обстановки та обставин події 29 вересня 2004 року було
здійснено з порушенням встановленого порядку.
19. 1 листопада 2005 року кримінальну справу було закрито за
відсутністю в діях водія складу злочину.
20. Листом від 3 листопада 2005 року Управління МВС України
у Черкаській області повідомило заявника, зокрема, що слідчого К.,
у провадженні якого перебувала справа, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності у зв’язку із затягуванням провадження
у справі.
21. 23 листопада 2005 року постанову від 1 листопада 2005 року
було скасовано прокуратурою Черкаського району, а справу повернуто
на додаткове розслідування. У постанові зазначалося про необхідність
допиту інших свідків і допиту працівника міліції щодо виправлень

84

Шульга проти України

у схемі ДТП, про здійснення, за необхідності, відтворення обстановки
та обставин події, проте за участі спеціаліста з безпеки дорожнього руху.
22. 26 грудня 2005 року провадження було зупинено у зв’язку
з тим, що «довести вину особи, яка вчинила наїзд на дружину заявника, неможливо». Проте листом від 7 березня 2007 року прокуратура
Черкаської області повідомила заявника що судово-автотехнічна експертиза у його справі ще триває.
23. У серпні 2008 року справу було передано іншому слідчому.
9 серпня 2008 року було винесено постанову, схожу за змістом на по
станову від 26 грудня 2005 року.
24. 24 червня 2009 року постанову від 9 серпня 2008 року було скасовано прокуратурою Черкаського району і зазначено, зокрема, про необхідність допиту низки свідків, відтворення обстановки та обставин
події та допиту працівників міліції з приводу виправлень у схемі ДТП.
25. Проте наступного дня слідчий УМВС України в Черкаській області знову закрив кримінальну справу у зв’язку з відсутністю у діях
водія складу злочину.
26. 15 червня 2011 року цю постанову було скасовано прокуратурою Черкаського району, а справу направлено на додаткове розслідування У постанові було зазначено про необхідність виконання вказівок прокуратури від 23 листопада 2005 року та 24 червня 2009 року.
27. 8 серпня 2011 року було призначено судово-автотехнічну експертизу.
28. 25 червня 2012 року експерт дійшов висновку про неможливість
надання відповідей на запитання щодо наявності в П. можливості
уникнути зіткнення, а також про те, чи порушив П. правила дорожнього
руху, спричинивши тим самим ДТП. Експерт зазначив, що відтворення
обстановки та обставин події 29 вересня 2004 року було зроблено з порушенням методичних рекомендацій, а тому отримані дані не можуть
бути використані для експертного висновку. Проте експерт зазначив,
що дружина заявника порушила правила дорожнього руху, оскільки не
мали фар на своєму велосипеді, що спричинило зіткнення.
29. 29 червня 2012 року слідчий, посилаючись на зазначений ви
сновок експерта, закрив кримінальну справу.

2. Цивільне провадження
30. 10 серпня і 22 вересня 2004 року заявник подав до П. два позови про відшкодування шкоди. 14 вересня та 28 жовтня 2004 року
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Черкаський районний суд Черкаської області залишив позовні заяви
заявника без розгляду у зв’язку з тим, що він не усунув недоліків. Заявник ці ухвали суду не оскаржував і не подавав нових позовів, які б
відповідали процесуальним вимогам.
В. Участь заявника у місцевих виборах

31. 26 березня 2006 року заявник взяв участь у місцевих виборах
як кандидат на посаду голови місцевої сільської громади й посів друге
місце, набравши на три голоси менше за переможця. 3 квітня 2006 року Черкаський районний суд Черкаської області скасував результати
виборів. 6 квітня 2006 року апеляційний суд Черкаської області скасував рішення суду від 3 квітня 2006 року та залишив без задоволення
скаргу заявника на те, що деяким виборцям не дали змоги проголосувати. 25 травня 2006 року Вищий адміністративний суд України залишив касаційну скаргу заявника без розгляду, оскільки рішення від
6 квітня 2006 року оскарженню не підлягало.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
32. Заявник скаржився на відсутність ефективного розслідування обставин смерті його дружини. Він посилався на ст.ст. 2, 6 і 13 Конвенції. Суд нагадує що йому належить провідна роль щодо здійснення
юридичної кваліфікації фактів справи. У цій справі Суд вважає, що
скарга заявника стосується виключно непроведення державними органами влади ефективного розслідування обставин смерті його дружини. Отже, скаргу слід розглядати відповідно до процесуального аспекту ст. 2 Конвенції, відповідні положення якої передбачають таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом...».
А. щодо прийнятності

33. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності цієї скарги.
34. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
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В. щодо суті

1. Аргументи сторін
(а) Заявник
35. Заявник твердив, що його не було повідомлено про його права в кримінальному провадженні та про низку постанов, винесених
у справі, зокрема про постанови про закриття кримінальної справи.
На думку заявника, слідчі докладали всіх зусиль для того, щоб захистити П., замість того, щоб розслідувати справу. Схему ДТП було змінено, а фотографії з місця події було втрачено або приховано. Заявник
також зазначав, що П. й «особи, які супроводжували його», після ДТП
перемістили тіло дружини заявника та її велосипед; що автомобіль
П. рухався на швидкості, вищій за повідомлену ним; що зустрічного
автомобіля, який засліпив П., не було; що ст. бачив, як автомобіль П.
рухався з увімкненими фарами дальнього світла, але його допитано
не було; та що слідчі органи належно не відтворили обстановки та обставин події.
36. На думку заявника, автомобіль П. рухався зі швидкістю 100 км/
год. з увімкненими фарами дальнього світла, але він був неуважний,
порушив правила дорожнього руху й у такий спосіб спричинив ДТП
зі смертельними наслідками. Заявник не погодився з останньою по
становою про закриття кримінальної справи, зокрема тому, що вона
ґрунтувалася на висновку експерта, який, проте, не зміг сформувати
позицію щодо наявності або відсутності вини водія.
37. Заявник дійшов висновку, що слідчі не мали наміру ефективно
розслідувати справу та впродовж десяти років обвинувачували дружину заявника замість того, щоб встановити істину у справі.
(b) Уряд
38. Уряд від самого початку зазначив, що було вжито всіх необхідних заходів для ефективного розслідування обставин смерті дружини заявника.
39. Уряд доводив, що органи влади діяли оперативно, з власної
ініціативи та з розумною швидкістю. Міліція прибула на місце події
одразу після ДТП. Працівники міліції за присутності понятих В. і М.
оглянули місце події та зафіксували обставини й деталі ДТП. Зокрема, було допитано водія автомобіля П. та його пасажира С. П. також
пройшов медичне обстеження з метою виявлення наявності в нього
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в крові алкоголю чи психоактивної речовини. Було призначено судово-медичне дослідження трупа дружини заявника. Згодом було допитано інших свідків та здійснено інші слідчі дії (судові експертизи,
відтворення обстановки та обставин події тощо).
40. Оскільки очевидців ДТП встановити було неможливо, головним доказом у справі були експертні висновки, які підтвердили покази наявних свідків. Зокрема, експерти дійшли висновку, що дружина заявника порушила правила дорожнього руху та що П. не мав
можливості уникнути зіткнення.
41. Уряд твердив, що прокуратура здійснювала ефективний нагляд за розслідуванням. Зокрема, той факт, що постанови про закриття кримінальної справи скасовувалися прокуратурою, свідчив, що
національні органи влади намагалися здійснити ретельне розслідування у справі заявника.
42. Уряд зазначив, що заявник брав активну участь у розслідуванні. Зокрема, більшість вказівок, які прокуратура надавала органам слідства, ґрунтувалися на клопотаннях заявника.
43. Насамкінець Уряд повторно зазначив, що ефективне розслідування означає обов’язок вжиття заходів, а не обов’язок досягнення результатів. На думку Уряду, у цій справі слідчі органи вжили всіх
можливих заходів для того, щоб розслідування смерті дружини заявника було ефективним. Отже, у цій справі не відбулося порушення
ст. 2 Конвенції.

2. Оцінка Суду
44. Розглядаючи обставини цієї справи у світлі принципів, встановлених практикою Суду (див., зокрема, рішення у справах «Райлян проти Молдови» (Railean v. Moldova), заява № 23401/04, пп. 27–29,
від 5 січня 2010 року «Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v.
Ukraine), заява № 22737/04, п. 56, від 12 січня 2012 року, і «Микола Волкогонов та Ігор Волкогонов проти України» (Nikolay Volkogonov and Igor
Volkogonov v. Ukraine) [Комітет], заява № 40525/05, пп. 53–57, від 28 листопада 2013 року), Суд зазначає, що одразу після ДТП, про яку йдеться, міліція вжила низку заходів, вирішальних для подальшого ефективного розслідування: було оглянуто місце ДТП, а результати огляду
занесено до протоколу, було відібрано покази всіх причетних до події
осіб, а також вжито інших конкретних заходів (оглянуто водія з метою
встановлення наявності в його крові алкоголю чи психоактивної ре-
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човини). За фактом цього ДТП досить швидко було порушено кримінальну справу та оперативно здійснено додаткові слідчі дії (призначено експертизи, подано клопотання про розшук свідків, здійснено
подальші допити).
45. Проте Суд зауважує, що, як повідомили органи влади, майже
всі докази, отримані внаслідок цих дій, було поставлено під сумнів
(поверховість допитів, відсутність об’єктивних даних для експертиз,
нездатність знайти свідків тощо) (див. п. 15).
46. Суд зазначає, що на цих підставах першу постанову про закриття кримінальної справи було скасовано прокуратурою 6 лютого 2004 року, а справу було направлено на додаткове розслідування.
Прокуратурою було надано вказівки щодо здійснення або повторного здійснення низки слідчих дій. Проте, як видається, жодні із цих
вказівок або вказівок, зазначених у наступних постановах прокуратури від 23 листопада 2005 року та 24 червня 2009 року, належно виконано не були. Зокрема, судові експерти щонайменше двічі вказували на те, що відтворення обстановки та обставин події 29 вересня
2004 року було здійснено з порушенням встановленого порядку, а отже, отримані в ньому дані не могли бути використані у висновку експерта. Попри ці вказівки, нове відтворення обстановки та обставин
події здійснено не було.
47. Суд також зазначає, що після 2004 року розслідування у справі
заявника практично не здійснювалося, за винятком двох судово-автотехнічних експертиз у 2005 та 2012 роках. Видається, що у проміжок
часу між цими двома експертизами провадження у справі було зупинено у зв’язку з тим, що «довести вину особи, що вчинила наїзд, ...
неможливо».
48. Суд також зазначає, що, хоча скарги заявника на неефективне
розслідування було, як твердилося, взято до уваги (див. п. 15), є також доказ на підтвердження тверджень заявника про те, що його належно не повідомляли про перебіг розслідування у його справі (див.
п. 22).
49. Суд зауважує, що кримінальне провадження, в рамках якого
заявник також подав цивільний позов, тривало вісім років та дев’ять
місяців і було закрито на підставі висновку про невинуватість водія у
ДТП зі смертельними наслідками попри відсутність відповідного висновку експерта щодо цього. Хоча експертом було зазначено, що відсутність приборів освітлення аі світлоповертачів на велосипеді дружини
заявника була причиною зіткнення, у зв’язку з відсутністю в належ-
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ний спосіб отриманих доказів залишається нез’ясованим, чи було це
головною або єдиною причиною ДТП. Отже, як видається, зі спливом
майже дев’яти років та з огляду на постанову про закриття кримінальної справи у зв’язку з неефективністю розслідування, подання
заявником цивільного позову стало марним (див. рішення у справі
«Антонов проти України» (Antonov v. Ukraine), заява № 28096/04, п. 51,
від 3 листопада 2011 року).
50. Суд уже встановлював порушення ст. 2 Конвенції в інших
справах, у яких провадження щодо встановлення обставин ДТП зі
смертельними наслідками та забезпечення відшкодування родичам
потерпілого необґрунтовано затягувалися (див., напр. № 23302/03,
пп. 75–79, від 24 травня 2011 року, згадане рішення у справі «Антонов проти України» (Antonov v. Ukraine), пп. 50–52, «Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine), заява № 22737/04, пп. 57–62
від 12 січня 2012 року, та рішення у справі «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine), заява № 10904/05, пп. 55–57, від 31 липня
2012 року).
51. Вивчивши всі надані йому документи, Суд вважає, що Уряд не
навів жодного факту або аргументу, здатних переконати його дійти
іншого висновку у цій справі.
52. Отже, Суд доходить висновку, що відбулося порушення процесуального аспекту ст. 2 Конвенції.
II. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
53. Заявник також скаржився відповідно до п. 1 ст. 6 та ст. 14 Конвенції на те, що провадження за його цивільним позовом було несправедливим. Він також твердив відповідно до п. 1 ст. 6, ст. 14 Конвенції
та відповідно до ст. 3 Першого протоколу до Конвенції, що вибори
та провадження у справі щодо оскарження результатів згаданих ви
борів були несправедливими та дискримінаційними.
54. Уважно розглянувши твердження заявника з урахуванням
усіх наявних у нього матеріалів та належності оскаржуваних питань
до сфери його компетенції, Суд вважає, що вони не виявляють жодних
ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією або Протоколами до неї.
55. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
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III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
56. 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

57. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
58. Уряд твердив, що порушення прав заявника відповідно до ст. 2
Конвенції не було. Між стверджуваними порушеннями та вимогами
заявника щодо відшкодування моральної шкоди не було причиновонаслідкового зв’язку, а сума, що вимагалася, була надмірною.
59. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявникові 6000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

60. Заявник також вимагав 3700 грн (на час подій — близько
334 євро) компенсації судових та інших витрат, яких він зазнав під час
провадження в національних органах влади та у Суді, зокрема витрат
на переклад його зауважень, витрат на поштові відправлення, витрат,
яких він зазнав під час досудового слідства, та витрат на проїзд до
м. Черкаси у 2013 році.
61. Уряд доводив, що деякі з-поміж цих вимог є необґрунтованими. Уряд твердив, що всі вимоги, окрім вимог, що стосуються компенсації витрат на поштові відправлення, мють бути відхилені.
62. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі
витрати були фактичними й неминучими, а їнійх розмір — обґрунтованим. У цій справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію
та зазначені критерії, вважає за належне присудити суму у розмірі
200 євро компенсації витрат, понесених у зв’язку з провадженням
у Суді.
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C. Пеня

63. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги на відсутність ефективного розслідування
смерті дружини заявника прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 2 Конвенції.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
і) 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та
додатково будь-який податок, що може нараховуватися;
іі) 200 (двісті) євро компенсації судових та інших витрат і додатково будь-який податок, що може нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 12 листопада 2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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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 «Басюк ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 51151/10)
Рішення
Страсбург
5 листопада 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
5 лютого 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Басюк проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Касадеваль, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
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п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 6 жовтня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 51151/10) проти України, поданій 26 серпня 2010 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України паном Віктором Івановичем Басюком (далі — заявник).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений,
на останніх етапах провадження — п. Б. Бабін із Міністерства юстиції
України.
3. Заявник твердив, що не було здійснено ефективного розслідування дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула його
донька.
4. 29 квітня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкренті ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1940 році та живе у м. Одесі.
6. 4 вересня 2005 року донька заявника, пані Є., та її донька Д.,
перетинаючи дорогу, були збиті автомобілем, яким керувала пані М.
Видається, що водій викликала карету швидкої допомоги та міліцію.
Згідно з поясненнями М., наданими міліції, пані Є. та дитина спочатку зупинилися посеред дороги, з чого у неї склалося враження, що вони очікуватимуть, поки автомобіль проїде, але потім вони раптово
побігли далі через дорогу, що зробило зіткнення неминучим.
7. Того самого дня міліція оглянула місце події та допитала деяких свідків. Вони показали, що пані Є. та її донька переходили дорогу на певній відстані від розмітки пішохідного переходу.
8. 21 листопада 2005 року донька заявника померла в лікарні. Що стосується тілесних ушкоджень його онуки, вони не загрожували життю.
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9. 12 грудня 2005 року було закінчено судово-медичну експертизу
трупа пані Є., розпочату 23 листопада 2005 року. Було встановлено, що
вона померла від тілесних ушкоджень, отриманих під час дорожньотранспортної пригоди (далі — ДТП). Експерт також встановив положення тіла потерпілої стосовно автомобіля під час зіткнення.
10. 28 грудня 2005 року було складено висновок автотехнічної експертизи. У ньому зазначалося, що для пані М. було технічно неможливо уникнути зіткнення.
11. 29 грудня 2005 року слідчий відділу розслідування дорожньотранспортних пригод ГУ МВС в Одеській області виніс постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи за фактом ДТП. Було встановлено, що пані Є. та її донька переходили дорогу раптово і не по
пішохідному переходу, а тоді як водій автомобіля пані М. побачила їх,
для неї було технічно неможливо уникнути зіткнення.
12. Згодом у невизначені дати ще три свідки ДТП, яких тим часом
встановив заявник, показали, що зіткнення сталося на пішохідному
переході.
13. Уряд надав Судові копію договору від 14 березня 2006 року,
посвідченого нотаріусом і підписаного пані М. та її батьком, з однієї
сторони, та заявником, його дружиною, вдівцем пані Є. — паном Др.
(зятем заявника) та пані Є.А., ще однією донькою пані Є., з іншої. Його зміст є таким. Пані М. та її батько зобов’язувалися сплатити іншій стороні 101 000 грн (на час подій ця сума дорівнювала близько
16 700 євро) «відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої
внаслідок дорожньо-транспортної пригоди». Зобов’язання мало вважатися виконаним у разі сплати вказаної суми одному з контрагентів
за договором. Додатково було зазначено, що до моменту підписання
цього договору пані М. вже сплатила 87 264 грн (на час подій — близько 14 400 євро) за лікування потерпілих у лікарні. Своєю чергою, сім’я
потерпілих зобов’язалася не ініціювати порушення кримінального
провадження та не звертатися до пані М. з будь-якими заявами чи
скаргами. У разі невиконання цих вимог вони повинні будуть повернути протягом трьох днів пані М. отриману суму відшкодування.
У додатку до договору надавалася розписка за підписом пана Др., зятя заявника, якою він підтверджував отримання зазначених коштів.
14. У матеріалах справи відсутні будь-які додаткові відомості або
документи стосовно вказаного договору або будь-яких пов’язаних
із ним дій у подальшому. Заявник не посилався на нього в жодному
листі до Суду та не коментував його у відповідь на зауваження Уря-
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ду. Тому 5 червня 2015 року Суд надіслав заявнику листа з проханням
деталізувати це питання. Зокрема заявника було запрошено прокоментувати договір від 14 березня 2006 року, а саме вказати, чи отримала його родина зазначені кошти та, якщо так, чи повернув він їх
першій стороні, зважаючи на подані ним згодом заяви про вчинення
цією стороною кримінального правопорушення. Заявник відповів, що
він підписав зазначений договір, не прочитавши його, оскільки все ще
перебував під впливом стресу і горя, спричинених смертю його єдиної дитини. Він також зазначив, що не він, а його зять отримав кошти
від родини водія (див. п. 31).
15. 4 квітня 2006 року заявник подав скаргу до Головного слідчого
управління Міністерства внутрішніх справ України про те, що розслідування ДТП, внаслідок якої померла його донька, було тривалим
і неефективним.
16. 13 квітня 2006 року Міністерство внутрішніх справ України
відповіло йому, що розслідування за підслідністю ведеться правоохоронними органами м. Одеси.
17. 6 травня 2006 року Одеське міське управління ГУ МВС України
в Одеській області повідомило заявника про те, що він може оскаржити постанову від 29 грудня 2005 року про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом ДТП (див. п. 11).
18. 20 травня 2006 року заявник подав скаргу до прокуратури
м. Одеси (далі — міська прокуратура) на неефективність розслідування смерті його доньки.
19. Внаслідок цього 7 червня 2006 року прокурор міста скасував постанову від 29 грудня 2005 року як передчасну й таку, що була винесена
на підставі неповної перевірки матеріалів. Він постановив повернути
справу на додаткову перевірку, яка, серед іншого, мала включати такі
заходи: встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у дитини
та вирішення питання щодо її допиту за присутності педагога: допиту
заявника з метою з’ясування обставин встановлення ним додаткових
очевидців ДТП, про яких він повідомив органи слідства; допит цих
свідків; і розгляд питання щодо додаткового огляду місця ДТП.
20. 20 липня 2006 року було винесено ще одну постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом ДТП.
21. 10 січня 2007 року прокуратура Одеської області (далі — обласна прокуратура) скасувала постанову від 20 липня 2006 року як
передчасну й повернула матеріали справи до слідчого відділу розслідування ДТП ГУ МВС України на додаткову перевірку.

96

Басюк проти України

22. 25 січня 2007 року було складено ще один висновок автотехнічної експертизи. Цього разу експерт повинен був, зокрема, оцінити
суперечливі свідчення щодо подій, надані свідками (деякі з них вказували на те. що ДТП сталася на нерегульованому пішохідному переході, тоді як інші наполягали на тому, що потерпілі переходили дорогу на певній відстані від згаданого переходу). Як виявилося, узгодити
ці дві версії було неможливо.
23. 1 березня 2007 року слідчий знову виніс постанову про відмову
в порушенні кримінальної справи за відсутністю в діянні складу злочину.
24. 24 березня 2009 року обласна прокуратура скасувала вищезазначену постанову та порушила кримінальну справу щодо пані М. за
підозрою в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть доньки заявника. На слідчого, у провадженні якого справа перебувала, було накладено дисциплінарне стягнення за неналежне й надмірно тривале розслідування.
25. 20 травня 2009 року заявника було визнано потерпілим у кримінальній справі.
26. Того ж дня заявник підписав протокол роз’яснення йому права на подання цивільного позову. Він зазначив, що має намір подати
цивільний позов пізніше, під час досудового слідства, коли визначить
суму відшкодування.
27. 1 червня 2009 року судово-медичний експерт встановив, що
смерть пані Є. настала внаслідок тілесних ушкоджень, отриманих під
час ДТП.
28. 26 жовтня 2009 року слідчий призначив проведення комплексної судово-медичної та автотехнічної експертиз. 30 листопада 2009 року їх було закінчено. Проаналізувавши тілесні ушкодження, отримані
пані Є. та її донькою, а також пошкодження автомобіля пані М., експерти встановили положення потерпілих на час зіткнення.
29. У листопаді 2009 року заявник подав до обласної прокуратури
ще одну скаргу на те, що розслідування не просувається.
30. 18 травня 2010 року було призначено ще одну автотехнічну
експертизу, яку було завершено 30 вересня 2010 року. Експерт дійшов
висновку, що якщо потерпілі переходили дорогу не по пішохідному
переходу, у водія не було технічної можливості уникнути зіткнення. Проте, якщо вони переходили дорогу по пішохідному переходу,
у водія була можливість уникнути зіткнення.
31. 25 травня 2010 року батько жінки-водія, причетної до ДТП,
пан М., подав цивільний позов до заявника та його сім’ї про розірван-
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ня договору від 14 березня 2006 року та повернення сум, сплачених
згідно з тим договором (див. п. 13). Проте 19 серпня 2010 року пан М.
відкликав цей позов з невідомих причин. Заявник надав інформацію
щодо всіх цих подій у відповідь на запит Суду від 5 червня 2015року
(див. п. 14), однак не вказав конкретніших відомостей.
32. 7 січня 2011 року слідчий доручив начальнику відділу ДАІ
м. Одеси при УДАІ ГУ МВС України в Одеській області встановити місце перебування автомобіля, на якому було здійснено наїзд, та встановити, хто був його власником на час подій.
33. 18 березня 2011 року зазначений автомобіль було долучено до
речових доказів у кримінальній справі.
34. 24 травня 2011 року за участі заявника було здійснено відтворення обстановки та обставин події. Він показав, де саме були знайдені його онука та тіло його доньки.
35. З огляду на ці твердження заявника, 6 червня 2011 року слідчий призначив ще одну автотехнічну експертизу. 9 вересня 2011 року
її було завершено. Експерт дійшов висновку про неможливість встановити точне місце ДТП у зв’язку з відсутністю у документах відповідної
інформації щодо слідів гальмування автомобіля. Експерт також був
не в змозі встановити, чи була у водія технічна можливість уникнути
зіткнення.
36. 10 травня 2012 року слідчий закрив кримінальну справу
у зв’язку з відсутністю в діях водія складу злочину. Як було зазначено у постанові слідчого, троє свідків показали, що ДТП сталася на
пішохідному переході, тоді як четверо інших свідків твердили, що
зіткнення відбулося поза межами переходу, а тому істину встановити
було неможливо.
37. 6 червня 2012 року обласною прокуратурою зазначену постанову було скасовано, а матеріали справи повернуто на додаткове розслідування. Обласна прокуратура зазначила, що під час початкових
слідчих дій, таких як відтворення обстановки та обставин події, не
було розв’язано всіх питань, необхідних для чіткого встановлення
фактів під час наступних автотехнічних експертиз. Крім того, органи
дізнання неналежно виконали вказівки слідчого.
38. 5 липня 2012 року слідчий призначив додаткову судово-медичну й автотехнічну експертизу. 6 серпня 2012 року її було завершено. За результатами експертизи було встановлено, зокрема, положення потерпілих стосовно автомобіля. Експертиза також підтвердила,
що донька заявника померла внаслідок ДТП. Насамкінець, експерт
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дійшов висновку про неможливість встановити, з якою швидкістю
їхала пані М. на момент зіткнення.
39. 28 січня 2013 року після набрання чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом відомості щодо провадження у справі
було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
40. 15 березня 2013 року слідчий повторно допитав низку свідків.
41. 12 липня 2013 року було призначено ще одну автотехнічну експертизу. Її результати невідомі.
42. Згідно з останньою інформацією від Уряду станом на 29 листопада 2013 року розслідування у справі ще тривало.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
В РЕДАКЦІЇ НА ЧАС ПОДІЙ
43. Відповідні положення Конституції України (1996 року) та Кри
мінально-процесуального кодексу України (1960 року) наведено в рішенні у справі «Муравська проти України» (Muravskaya v. Ukraine) (заява
№ 249/03, пп. 35–36, від 13 листопада 2008 року).
44. Відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України
(2001 року) порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо ці
дії спричинили смерть потерпілого, караються позбавленням волі на
строк від трьох до восьми років. Ця особа може також бути позбавлена
права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
45. Відповідні положення Цивільного кодексу України (2003 року) та Цивільного процесуального кодексу України (2004 року) наведено в рішенні у справі «Федіна проти України» (Fedina v. Ukraine) (заява
№ 17185/02, пп. 44 і 45, від 2 вересня 2010 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 2 КОНВЕНЦІЇ
46. Заявник скаржився на те, що розслідування за фактом смерті
його доньки було тривалим і неефективним. Він посилався на ст. 2,
п. 1 ст. 6, ст.ст. 7, 13 і 34 Конвенції.
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47. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, доходить висновку, що зазначену
скаргу слід розглядати відповідно до ст. 2 Конвенції, яка є застосовним положенням (див. рішення у справі «Ігор Шевченко проти України»
(Igor Shevchenko v. Ukraine), заява № 22737/04, п. 38, від 12 січня 2012 року). Це відповідне положення передбачає таке:
«1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не може
бути умисно позбавлено життя інакше, ніж на виконання смертного вироку суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні
злочину, за який закон передбачає таке покарання».
А. щодо прийнятності

48. Суд враховує те, що заявник не повідомив Суд про договір від
14 березня 2006 року, підписаний його родиною та родиною жінкиводія, причетної до ДТП (див. пп. 13 і 14). Суд отримав відповідну
інформацію від Уряду. Беручи до уваги, що аргументи Уряду можна
тлумачити як такі, що висувають припущення щодо зловживання заявником його правом на індивідуальну заяву, Суд вважає за необхідне
розглянути де питання.
49. Суд нагадує, що надання неповної, а отже завідомо неправдивої інформації може становити зловживання правом на індивідуальну заяву, особливо коли інформація стосується самої суті справи
й адекватного пояснення щодо причин неповідомлення цієї інформації не надано. Проте намір заявника ввести Суд в оману завжди має
бути встановлено з достатньою достовірністю (див. рішення у справі
«Гросс проти Швейцарії» (Gross v. Switzerland) [ВП], заява № 67810/10,
п. 28, ЄСПЛ 2014, з подальшими посиланнями).
50. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що згаданий договір
не мав впливу на національне кримінальне провадження за фактом
ДТП, яке після його підписання тривало більше семи років (див. пп. 13
і 42). Хоча, на жаль, заявник не повідомив Суд про його існування, неможливо достовірно встановити, що він мав намір ввести Суд в оману.
51. Таким чином, Суд не вважає, що заявник зловжив своїм правом на індивідуальну заяву у цій справі.
52. Суд також зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції, та не є неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
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В. щодо суті

1. Аргументи сторін
53. Заявник доводив, що національні органи влади не вжили вчасних і реальних зусиль для встановлення істини стосовно смерті його
доньки. Він твердив, зокрема, що важливі докази не було зібрано, що
очевидців було встановлено та допитано зі значними затримками та
що численні повернення справи на додаткове розслідування не мали
суттєвих результатів.
54. Уряд доводив, що обставини смерті доньки заявника розслідувалися із належними оперативністю та старанністю. Уряд зазначив,
що повернення справи на додаткове розслідування мали вважатися
свідченням ретельності розслідування. Крім того, Уряд наголошував
на тому, що заявника без затримки було визнано потерпілим у справі
та що він успішно ініціював здійснення численних слідчих дій. Насамкінець Уряд, посилаючись на договір від 14 березня 2006 року (див.
п. 13), зауважив, що заявник отримав відшкодування матеріальної та
моральної шкоди в повному обсязі.
55. У відповідь на зауваження Уряду заявник повторно твердив, що
розслідування було надмірно тривалим і неефективним. Він не прокоментував аргументів Уряду стосовно договору від 14 березня 2006 року.

2. Оцінка Суду
56. Перше речення ст. 2 Конвенції вимагає від держав запровадження законодавчих та адміністративних механізмів з метою забезпечення ефективного стримування загроз праву на життя в контексті
й державної, й приватної діяльності, під час здійснення якої право на
життя може опинитися під загрозою (див., серед інших джерел, рішення у справах «Енерюлдіз проти Туреччини» (Öneryıldız v. Turkey) [ВП],
заява № 48939/99. пп. 89–90, ЄСПЛ 2004-ХІІ, «Календер проти Туреччини» (Kalender v. Turkey), заява № 4314/02, п. 51, від 15 грудня 2009 року,
та «Крівова проти України» (Krivova v. Ukraine), заява № 25732/05, п. 44,
від 9 листопада 2010 року). Воно також вимагає, щоб у випадках, коли сталося смертельно небезпечне тілесне ушкодження або смерть,
функціонувала ефективна незалежна судова система, яка забезпечить застосування згаданих законодавчих положень через надання відповідного відшкодування (див., напр., рішення у справі «Анна
Тодорова проти Болгарії» (Аnnа Todorova v. Bulgaria), заява № 23302/03,
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п. 72, від 24 травня 2011 року). Цей обов’язок безперечно застосовується в контексті створення механізму для захисту життя від дорожньотранспортних пригод (див., напр., ухвали щодо прийнятності у справі
«Райковська проти Польщі» (Rajkowska v. Poland), заява № 37393/02, від
27 листопада 2007 року, «Аль Файєд проти Франції» (Al Fayed v. France),
заява № 38501/02, пп. 73–78, від 27 вересня 2007 року, та рішення
у справі «Райлян проти Молдови» (Railean v. Moldova), заява № 23401/04,
п. 30, від 5 січня 2010 року).
57. Ефективна судова система відповідно до ст. 2 Конвенції може,
а за певних обставин повинна, включати застосування кримінального
законодавства (див., напр., згадане рішення у справі «Райлян проти
Молдови» (Railean v. Moldova), п. 27, та рішення у справі «Федіна проти України» (Fedina v. Ukraine), заява № 17185/02, п. 62. від 2 вересня 2010 року). Проте якщо нещасний випадок стався суто внаслідок недбалості
за відсутності обставин, щ обтяжують, Суд буде задоволений, якщо
правова система забезпечить відшкодування потерпілим у порядку
цивільного судочинства, що дасть змогу встановити відповідальність
сторін провадження та отримати будь-яке відповідне цивільно-правове відшкодування, наприклад зобов’язання відшкодувати шкоду
(див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Фурдік проти Словаччини»
(Furdik v. Slovakia), заява № 42994/05, від 2 грудня 2008 року, згадані
рішення у справах «Федіна проти України» (Fedina v. Ukraine), п, 66, «Крівова проти України» (Krivova v. Ukraine), п. 50; рішення у справі «Цєхоньська проти Польщі» (Ciechonska v. Poland), заява № 19776/04, п. 77, від
14 червня 2011 року, та згадане рішення у справі «Анна Тодорова проти
Болгарії» (Anna Todorova v. Bulgaria), пп. 79–80).
58. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зауважує, що скарга
заявника стосується лише кримінального розслідування за фактом
смерті його доньки. Він жодного разу не подавав цивільного позову до
жінки-водія, яка збила його доньку, що спричинило смерть останньої.
Водночас варто зазначити, що Уряд держави-відповідача не твердив,
що це питання можна було ефективно розв’язати поза рамками кримінального провадження.
59. Суд зазначає, що в низці інших справ проти України, де, як
і у цій справі, заявники не подавали цивільного позову, а Уряд не доводив, що такий позов був належним засобом правового захисту, Суд
усе ж розглядав питання про те, чи відповідало зазначене кримінальне провадження критеріям ефективності відповідно до ст. 2 Конвенції (див. рішення у справі «Антонов проти України» (Antonov v. Ukraine),
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заява № 28096/04, п, 49, від 3 листопада 2011 року, згадане рішення
у справі «Ігор Шевченко проти України» (Igor Shevchenko v. Ukraine), пп. 57–
62, рішення у справах «Принда проти України» (Prynda v. Ukraine) заява
№ 10904/05, n. 54, від 31 липня 2012 року, та «Зубкова проти України»
(Zubkova v. Ukraine), заява № 36660/08, п. 38, від 17 жовтня 2013 року).
60. Суд також зауважує, що у згаданій справі «Антонов проти
України» (Antonov v. Ukraine) Уряд визнав, що зобов’язаний із власної
ініціативи здійснити офіційне розслідування обставин смерті, спричиненої в результаті ДТП, та вжити всіх розумних заходів для встановлення відповідних фактів, включаючи ступінь можливої вини водія в
недбалому керуванні транспортним засобом (п. 42). У цій справі Уряд
не твердив про інше.
61. Характерним елементом цієї справи порівняно зі згаданими
справами є твердження Уряду про те, що заявник уже отримав відшкодування матеріальної та моральної шкоди в результаті приватного договору, укладеного з жінкою-водієм, причетною до ДТП (див. пп. 13 і 54).
62. Суд зазначає, що справді, згідно з його прецедентною практикою іноді цивільне відшкодування, а не кримінальне переслідування
є достатнім для того, щоб задовольнити вимоги ст. 2 Конвенції (див.
п. 57). Проте, якщо не було встановлено ані відповідних фактів смерті потерпілого, ані відповідальності причетних до справи сторін, тоді
також немає підстав для формування чіткої позиції щодо того, які засоби правового захисту — цивільні чи кримінальні — були б найвідповіднішими за певних обставин.
63. У цій справі Уряд не твердив, що договір про відшкодування,
укладений між родинами потерпілої та водія, звільняв органи влади
від їх обов’язку встановити істину у справі щодо смерті доньки заявника. Суд не вбачає будь-яких підстав вважати інакше. Це питання
набуває особливої ваги з огляду на те, що з матеріалів справи випливає, що про зазначений договір національним органам влади ніколи
не повідомлялося. Отже, у питанні щодо розгляду скарг заявника цей
фактор ними не враховувався.
64. Суд також зауважує, що заявник щоразу обирав засоби захисту, передбачені кримінальним законодавством, і висловлював свій
намір подати цивільний позов (див., зокрема, п. 26). Той факт, що він
так і не подав зазначеного позову, не може ставитися йому у вину,
тому що у будь-якому разі його було позбавлено можливості подати
цивільний позов у рамках кримінального провадження, оскільки не
було складено обвинувального акту, яким би визначався відповідач,
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до якого такий позов можна було б подати (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Косіцина проти України» (Kositsina v. Ukraine), заява
№ 35157/02, від 15 січня 2008 року). Можливість окремо звернутися
з цивільним позовом на підставі недбалості або прямої відповідальності, не очікуючи результатів офіційного розслідування, також була
неправдоподібною (див. згадане рішення у справі «Антонов проти
України» (Antonov v. Ukraine), п. 49).
65. Отже, Суд повернеться до розгляду питання про те, чи відповідало кримінальне розслідування смерті доньки заявника мінімальним критеріям ефективності, передбаченим ст. 2 Конвенції.
66. Суд зазначає, що розслідування ДТП, яка сталася у вересні
2005 року, тривало більше восьми років та станом на листопад 2013 року все ще перебувало на стадії досудового слідства (див. п. 42).
67. Суд зауважує, що попри низку слідчих дій, самі національні
органи влади піддали розслідування критиці. Зокрема, обласна прокуратура у своїй постанові від 6 червня 2012 року визнала, що слідчий
відділ ДТП СУ ГУ МВС України в Одеській області від самого початку не
в належний спосіб збирав докази, що практично унеможливило встановлення істини (див. п. 37). Крім того, органи дізнання не виконали
деяких вказівкок слідчого (див. там само). Насамкінець, як було зазначено у постанові обласної прокуратури від 24 березня 2009 року, сам
слідчий не виконував свої обов’язки вчасно та ефективно (див. п. 24).
68. Суд також зазначає, що для згаданого розслідування була
характерна надзвичайно велика кількість повторних автотехнічних
експертиз (щонайменше шість — див. пп. 10, 22, 28, 30, 35 і 38). Можна погодитися з тим, що у певних випадках для з’ясування обставин
справи може вимагатися повторна експертиза. Водночас факт неодноразового призначення того самого виду судової експертизи у тій
самій кримінальній справі є для Суду свідченням відсутності системного підходу під час збирання доказів на етапі досудового слід
ства (див. рішення у справі «Сергієнко проти України» (Sergiyenko v.
Ukraine), заява № 47690/07, п. 52, від 19 квітня 2012 року).
69. Крім того, Суд не залишає поза увагою чотири повернення справи на додаткове розслідування. У справі «Олейнікова проти України»
(Oleynikova v. Ukraine), заява № 38765/05, п. 81, від 15 грудня 2011 року)
Суд уже висловлював своє занепокоєння з приводу подібних випадків
повернення справи на додаткове розслідування, оскільки вони виявляють серйозні недоліки кримінального розслідування та, у ширшому
сенсі, всієї системи правоохоронних органів, яка не здатна остаточно
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покласти край цій практиці. Суд у згаданій справі також зазначив,
що у справах проти України ця проблема залишається невирішеною.
Ця справа, як видається, знову вказує на зазначену проблему.
70. Суд також зауважує, що кримінальну справу за фактом ДТП
було порушено, а заявника в ній визнано потерпілим більш ніж через
три з половиною роки після смерті його доньки (див. пп. 24 і 25).
71. Насамкінець, Суд не залишає поза увагою той факт, що автомобіль, який здійснив наїзд, було долучено до речових доказів майже
через п’ять з половиною років після ДТП (див. п. 33).
72. У світлі наведеного Суд доходить висновку, що за фактом
смерті пані Є. не було здійснено ефективного розслідування, а заявникові не було забезпечено ефективних засобів правового захисту, які
б відповідали процесуальним вимогам ст. 2 Конвенції.
73. Отже, відбулося порушення ст. 2 Конвенції в її процесуальному аспекті.
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. Заявник вимагав 5647 євро відшкодування матеріальної шкоди та 55 000 євро відшкодування моральної шкоди.
76. Уряд заперечив ці вимоги.
77. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою, тому він відхиляє цю вимогу. З іншого боку, Суд присуджує заявникові
6000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

78. Заявник також вимагав 120 євро компенсації витрат на поштові відправлення.
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79. Уряд заперечив цю вимогу як необґрунтовану.
80. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, зважаючи на наявні документи та зазначені критерії, Суд
відхиляє вимогу щодо компенсації судових та інших витрат.
С. Пеня

81. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує більшістю голосів заяву прийнятною.
2. Ухвалює п’ятьма голосами проти двох, що відбулося порушення процесуального аспекту ст. 2 Конвенції.
3. Ухвалює чотирма голосами проти трьох, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові 6000 (шість тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму
будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має
бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє одностайно решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 5 листопада 2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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Відповідно до п. 2 ст. 45 Конвенції та п. 2 Правила 74 Регламенту
Суду до рішення додається окрема думка суддів Касадеваля та Нуссбергер.
Ж. К. М.
К. В.

СПІЛЬНА ОКРЕМА ДУМКА
СУДДІ КАСАДЕВАЛЯ ТА СУДДІ Нуссбергер
Ця справа стосується неефективного розслідування ДТП, внаслідк
якої потерпіла померла. Вона подібна до багатьох попередніх справ
проти України з цього питання та чітко вказує на наявність системної
проблеми.
Проте цей факт не звільняє заявника від обов’язку надати Суду
всю відповідну інформацію щодо фактів у справі.
Приблизно через шість місяців після ДТП, 14 березня 2006 року,
коли слідчим відділу розслідування дорожньо-транспортних пригод
ГУ МВС в Одеській області вперше було винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи, заявник та його сім’я (дружина,
зять та його донька) уклали з жінкою-водієм, можливо відповідальною за ДТП, та її батьком нотаріально засвідчений договір. В обмін
на сплату їм суми в розмірі 31 100 євро заявник та члени його родини
зобов’язалися не звертатися із заявами про порушення кримінальної
справи та не пред’являти до жінки-водія будь-яких вимог і не подавати позовних заяв. Залишається нез’ясованим, чи відповідав цей договір національному законодавству. У будь-якому разі безсумнівним
є те, що зять заявника отримав зазначені гроші та що зобов’язання
було виконано на підставі чіткої умови, прописаної в договорі, про те,
що виплату може бути здійснено будь-кому з контрагентів (п. 13). Отже, відповідь заявника про те, що він особисто грошей не отримував
(п. 14), є недоречною. Скаргу про розірвання договору та повернення
сплачених коштів було відкликано з невідомих причин (п. 31).
На нашу думку, наявність договору та виплата грошей у сумі
31 100 євро є важливими аспектами справи, які заявник не довів до
відома Суду. Це питання є важливим для оцінки матеріальної зацікавленості заявника в результатах кримінального розслідування, які
зазвичай стають підґрунтям для цивільного позову (п. 60). Воно також
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важливе для оцінки Судом морального відшкодування, що присуджується заявнику в разі, якщо буде встановлено обґрунтованість його
скарги (п. 73).
Згідно з усталеною практикою Суду неповідомлення Суду про
важливі факти може вважатися зловживанням правом на індивідуальну заяву, особливо якщо інформація стосується самої суті справи, і причин ненадання такої інформації в належний спосіб не пояснено (див., напр., рішення у справах «Гросс проти Швейцарії» (Gross v.
Switzerland) [ВП], заява № 67810/10, п. 28, ЄСПЛ 2014; «Предеску проти
Румунії» (Predescu v. Romania), заява № 21447/03, пп. 25–26, від 2 грудня
2008 року, та ухвалу щодо прийнятності у справі «Гадрабова та інші
проти Чеської Республіки» (Hadrabova and Others v. the Czech Republic),
заяви №№ 42165/02 і 466/03, від 25 вересня 2007 року).
Суд може із власної ініціативи висловити таке заперечення щодо прийнятності заяви (див. ухвали щодо прийнятності у справах
«Ржегак проти Чеської Республіки» (Řehák v. the Czech Republic), заява
№ 67208/01, від 18 травня 2004 року, та «Дюрінже та Ґрандж проти
Франції» (Duringer and Grunge v. France), заяви №№ 61164/00 і 18589/02,
ЄСПЛ 2003-ІІ).
У цій справі заявник доводив, що він підписав договір, не прочитавши його, оскільки все ще перебував під впливом стресу та горя,
спричинених смертю його єдиної дитини (п. 14). На нашу думку, це
не виправдовує неповідомлення Суду про договір та сплачені за ним
гроші у заяві, яку було подано чотирма роками пізніше.
Ми вважаємо, що щира співпраця заявників із Судом є передумовою ефективної роботи Суду. Тому Суд повинен чітко дати зрозуміти,
що він не може розглядати скарги, в яких заявники приховують частину важливої інформації.
Відповідно Суд повинен був визнати скаргу неприйнятною на
підставі підп. «а» п. 3 ст. 35 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 «А. Н. ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 13837/09)
Рішення
Страсбург
29 січня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
29 квітня 2015 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 «А. Н. проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер,
п. М. Вілліґер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 грудня 2014 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 13837/09) проти України, поданій 15 лютого 2009 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України, паном А. Н. (далі — заявник). Голова секції задовольнив клопотання заявника про нерозголошення відомостей про
його особу (п. 4 Правила 47 Регламенту Суду).
2. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений,
на той час — п. Н. Кульчицький.
3. Посилаючись на статтю 3 Конвенції, заявник твердив, зокрема, що
його катували працівники міліції з метою примусити зізнатися у вчиненні вбивства, та що з цього приводу не було здійснено ефективного
розслідування. Заявник також скаржився відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції на те, що національні суди несправедливо визнали його винним
на підставі доказів, отриманих внаслідок жорстокого поводження. Крім
того, заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції на те, що під час
тримання під вартою йому не було забезпечено належного лікування.
4. 27 вересня 2012 року про наведені скарги було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1980 році та станом на цей час відбуває
покарання у вигляді позбавлення волі.
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A. Убивство, стверджуване жорстоке поводження
та розслідування на національному рівні

6. 15 листопада 2004 року у місті Димитров Донецької області на
автобусній зупинці було вбито чоловіка. За цим фактом було порушено кримінальну справу.
7. Згідно з твердженнями заявника 12 грудня 2004 року працівники міліції доправили його до якогось приміщення, де допитували
та катували його з метою здобути зізнання у вчиненні вбивства. Катування, як твердилося, полягало в застосуванні електрошоку та завданні тілесних ушкоджень.
8. 14 грудня 2004 року заявник написав заяву про явку з повинною, визнавши, що він вчинив убивство.
9. Того ж дня заявнику призначили захисника та допитали як
підозрюваного. Під час допиту за присутності захисника заявник
твердив, що увечері 15 листопада 2004 року він зустрів потерпілого
на автобусній зупинці та спитав, чи є в нього цигарки; потерпілий
відреагував агресивно, і між ними виникла суперечка, що переросла
в бійку; коли потерпілий напав на заявника з ножем, останній схопив
його за руку, в якій той тримав ніж, а у певний момент під час бійки між ними — і сам ніж, що перебував у руці потерпілого, і завдав
останньому смертельного удару в шию. Слідчий також просив заявника пояснити, звідки в нього з’явився набряк на лівому передпліччі
в районі зап’ястка. Заявник заперечив стосовно того, що згадане ушкодження можна схарактеризувати як набряк, та додав, що його могло
бути спричинено застосуванням до нього наручників.
10. Увечері 14 грудня 2004 року було складено протокол затримання заявника.
11. 15 грудня 2004 року заявника оглянув судово-медичний експерт, який повідомив, що у заявника немає тілесних ушкоджень.
Згідно з поясненнями заявника експерт оглянув його поверхово і не
вимагав роздягнутися.
12. 16 грудня 2004 року заявник узяв участь у відтворенні обстановки і обставин події, та за присутності захисника пояснив і показав,
як розвивався конфлікт між ним і потерпілим, і як останньому було
завдано смертельне ушкодження.
13. 17 грудня 2004 року Димитрівський міський суд Донецької області продовжив строк затримання заявника до 24 грудня 2004 року.
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24 грудня 2004 року Димитрівський міський суд Донецької області обрав заявникові запобіжний захід у вигляді взяття під варту.
Під час згаданих судових засідань заявник за присутності захисника
описував обставини події так само, як і раніше. Він також твердив,
що працівники міліції не здійснювали на нього тиск. Заявник тоді
визнав, що постійно вживає трамадол (опіоїдний анальгетик), та вказав, що перед подією 15 листопада 2004 року вжив п’ять пігулок трамадолу.
14. 24 грудня 2004 року заявнику було пред’явлено обвинувачення у вчиненні вбивства. Його ще раз допитали за присутності захисника. Заявник повторив деталі боротьби між ним і потерпілим, а також обставини загибелі потерпілого.
15. 28 грудня 2004 року заявника було поміщено до слідчого ізолятора № 6 м. Артемівськ Донецької області (далі — СІЗО). Після поміщення заявник пройшов медичний огляд, під час якого не було виявлено жодних тілесних ушкоджень.
16. 8 та 14 січня 2005 року мати заявника зверталася до прокуратури зі скаргою, твердячи, що працівники міліції катували заявника та
примусили його зізнатися у вчиненні злочину, якого він не вчиняв.
17. 24 лютого 2005 року судово-медичний експерт склав висновок,
у якому, посилаючись на результати дослідження акту судово-медичної експертизи від 15 грудня 2004 року, зазначив, що на час проведення медичного огляду заявника жодних тілесних ушкоджень не було
виявлено.
18. Того ж дня прокуратура міста Димитров відмовила в порушенні кримінальної справи у зв’язку зі скаргами на катування, вказуючи
на відсутність у діях працівників міліції складу злочину.
19. 11 березня 2005 року заявника було допитано ще раз. Під час
допиту він заперечив обвинувачення у вчинені вбивства та відмовився від своїх попередніх показів, твердячи, що обмовив себе, оскільки
боявся працівників міліції.
20. 15 березня 2005 року справу передано на розгляд до Димитрівського міського суду Донецької області.
21. 15 квітня 2005 року заявник подав до Димитрівського міського
суду Донецької області заяву про проведення його судово-медичної
експертизи. Заявник назвав прізвища трьох працівників міліції, які,
як твердилося, катували його 12 грудня 2004 року, та вказав місце, де
це відбувалося. Він твердив, що його підвісили на горизонтальній перекладині головою донизу із вдягненими на нього наручниками; на
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голову йому надягли протигаз; до різних частин його тіла, включно
зі статевими органами, застосовували електричний струм. Заявник
твердив, що після тривалого жорстокого поводження він не витримав
і погодився з вигаданою працівниками міліції версією подій; потім
його відвезли на місце злочину та повідомили деталі, про які він мав
свідчити під час розслідування.
22. 21 квітня 2005 року Димитрівський міський суд Донецької області доручив прокуратурі здіснити перевірку за скаргами заявника;
суд також призначив судово-медичну експертизу.
23. 29 квітня 2005 року судово-медичний експерт склав висновок,
у якому, посилаючись на результати дослідження акту судово-судово-медичної експертизи заявника від 15 грудня 2004 року та висновку експерта від 24 лютого 2005 року, зазначив, що на час проведення судово-медичної експертизи заявник не мав будь-яких тілесних
ушкоджень.
24. 4 травня 2005 року, ґрунтуючись на результатах досудового
розслідування, прокуратура міста Димитрова відмовила в порушенні
кримінальної справи щодо працівників міліції, дійшовши висновку
про відсутність у їх діях ознак складу злочину.
25. 6 липня 2005 року заявника обстежив судово-медичний експерт, який повідомив, що у заявника були рубці на променевозап’ясткових суглобах та на лівій боковій і передній поверхні грудної
клітини. Експерт зазначив, що рубці утворилися внаслідок тілесних
ушкоджень, завданих дією тупих предметів, та могли бути отримані
в період від шести місяців до півтора року до проведення судово-медичної експертизи. Крім того, експерт повідомив про наявність рубця
на правому передпліччі, і зазначив, що той утворився від тілесного
ушкодження, спричиненого дією тупого предмету; на думку експерта, ушкодження могло бути отримане більш ніж за три роки до медичного обстеження. Експерт кваліфікував зазначені тілесні ушкодження
як легкі.
26. 8 липня 2005 року прокуратура Донецької області скасувала
постанови прокуратури міста Димитров від 24 лютого та 4 травня
2005 року як необґрунтовані, і призначила додаткову дослідчу перевірку.
27. 11 жовтня 2005 року після додаткової перевірки прокуратура міста Димитров винесла нову постанову про відмову в порушенні кримінальної справи у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням. Прокурор зауважив, що заявник раніше не скаржився
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на жорстоке поводження, що працівники міліції заперечили твердження останнього, згідно з висновком судово-медичної експертизи
від 15 грудня 2004 року у заявника не зафіксовано жодних тілесних
ушкоджень, а у висновку судово-медичної експертизи від 7 липня
2005 року зазначено, що у заявника є певні старі рубці, що не підтверджують його скарг.
28. 7 вересня 2005 року за призначенням суду заявника було обстежено судово-медичною експертною комісією. В експертному ви
сновку від 7 листопада 2005 року комісія встановила наявність у заявника рубців на обох вушних раковинах, на лівій боковій поверхні
грудної клітини, в області передпліч, зап’ястків, правій гомілці та
щиколотці, та пігментованої ділянки на правому боці грудної клітини заявника. Експерти зазначили, що рубці утворилися від тілесних
ушкоджень, яких заявнику могло бути завдано за шість місяців до
дати обстеження або раніше; деякі з тілесних ушкоджень могли бути
спричинені застосуванням наручників. Комісія кваліфікувала тілесні
ушкодження як легкі.
29. 15 лютого 2006 року на виконання постанови суду комісія судово-медичних експертів також повідомила, що на підставі наявних медичних висновків неможливо встановити, коли утворилися виявлені
у заявника тілесні ушкодження — до або після 15 грудня 2004 року.
30. 17 квітня 2006 року Димитрівський міський суд Донецької області повернув справу на додаткове розслідування, зазначивши, що
слідчий не встановив низки важливих фактів, включно із часом смерті потерпілого та будь-яким мотивом вчинення заявником злочину.
Прокурор оскаржив постанову.
31. 15 вересня 2006 року апеляційний суд Донецької області скасував постанову від 17 квітня 2006 року як необґрунтовану та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
32. 29 грудня 2006 року за результатами проведення стаціонарної
судово-психіатричної експертизи було складено висновок, у якому зазначалося, що заявник переніс тимчасовий розлад психічної діяльності.
33. Під час судового розгляду заявник заперечував проти пред’яв
лених йому обвинувачень та твердив про жорстоке поводження з ним
працівників міліції, які примусили його взяти на себе відповідальність за скоєний злочин. Суд допитав експерта, який робив судовомедичну експертизу 15 грудня 2004 року і 6 липня 2005 року, щодо
наявності суперечностей за результатами вказаних обстежень. Експерт пояснив, що перша експертиза здійснювалася з метою докумен-
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тування видимих тілесних ушкоджень у заявника, а окремого питання щодо наявності в останнього рубців експерту не було поставлено.
Він також зазначив, що під час цього обстеження він прохав заявника
роздягнутися. Проте заявник стверджував, що експерт не прохав його
роздягатися.
34. 8 жовтня 2007 року Димитрівський міський суд Донецької
області визнав заявника винним у вчиненні вбивства та обрав йому
покарання у вигляді позбавлення волі на строк дванадцять років. Суд
встановив вину заявника, посилаючись на визнавальні покази заявника, надані ним за присутності його захисника у період від 14 до
24 грудня 2004 року, включно з поясненнями заявника, які він надав
під час судового засідання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Суд також посилався на інші покази свідків, письмові, речові докази
та висновки експертів.
35. Суд відхилив скарги заявника щодо жорстокого поводження
з ним як безпідставні. Так, суд посилався на результати судово-медичних експертиз від 15 та 28 грудня 2004 року, відповідно до яких
у заявника не було виявлено жодних тілесних ушкоджень. Суд також
зазначив, що експерти не зробили жодних припущень із приводу того, як могли виникнути тілесні ушкодження, пізніше виявлені у заявника. Що стосується тілесних ушкоджень на зап’ястках, суд зазначив,
що останні могли виникнути від застосування наручників, і додав,
що від грудня 2004 року до березня 2005 року до заявника постійно
застосовували наручники під час конвоювання до суду та з суду.
36. Заявник оскаржив вирок, твердячи, зокрема, що визнання
його винним було незаконним і ґрунтувалося на доказах, отриманих
внаслідок жорстокого з ним поводження.
37. 6 червня 2008 року апеляційний суд Донецької області залишив апеляційну скаргу заявника без задоволення, а вирок суду першої
інстанції — без змін. Суд зазначив, що скарги заявника на жорстоке
поводження були неправдоподібними й у будь-якому разі їх було належно розглянуто прокуратурою та судом першої інстанції. Суд зазначив, що заявник надав визнавальні покази у період від 14 до 24 грудня 2004 року за присутності свого захисника та що 15 та 28 грудня
2004 року за результатами проведення судово-медичної експертизи
заявника жодних тілесних ушкоджень зафіксовано не було.
38. Заявник подав касаційну скаргу до Верховного Суду України,
твердячи, зокрема, що визнання його винним ґрунтувалося на доказах, отриманих внаслідок жорстокого поводження.
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39. 15 серпня 2008 року Верховний Суд України залишив касаційну скаргу заявника без задоволення як безпідставну.
40. Після визнання його винним заявник оскаржив постанову
від 11 жовтня 2005 року, відповідно до якої прокурор відмовив у порушенні кримінальної справи у зв’язку зі стверджуваним жорстоким
поводженням.
41. 9 лютого 2010 року Димитрівський міський суд Донецької області скасував оскаржувану постанову, вважаючи, що це питання не
було ретельно досліджено.
42. Прокурор оскаржив цю постанову.
43. 10 березня 2010 року апеляційний суд Донецької області скасував постанову від 9 лютого 2010 та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
44. 9 вересня 2010 року Димитрівський міський суд Донецької області залишив скаргу заявника на постанову від 11 жовтня 2005 року
без задоволення у зв’язку із закінченням строку оскарження зазначеної постанови.
45. Апеляційний суд Донецької області та Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ 7 жовтня
2010 року та 8 квітня 2011 року відповідно залишили постанову від
9 вересня 2010 року без змін.
B. Медична допомога під вартою

46. З грудня 2004 року до червня 2005 року заявник проходив рентгенологічні обстеження легень, за результатами яких відхилень не
було виявлено.
47. 25 червня 2005 року заявник звернувся до медичної частини
СІЗО зі скаргами на кашель із мокротинням, слабкість та гарячку.
Заявника оглянув лікар-терапевт і діагностував у нього хронічний
бронхіт у стадії загострення. Його було госпіталізовано до медичної
частини СІЗО та забезпечено стаціонарним лікуванням.
48. 4 липня 2005 року заявника було виписано з медичної частини у задовільному стані. Йому було рекомендовано уникати переохолодження.
49. З липня 2005 року до жовтня 2006 року заявник проходив рентгенологічні обстеження, за результатами яких відхилень не було виявлено. Заявник не скаржився на стан свого здоров’я.
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50. 13 листопада 2006 року заявник отримав лікування в місцевій
лікарні у зв’язку з різаними ранами на обох передпліччях та подряпинами на шиї та животі. Було встановлено, що він вчинив спробу самогубства.
51. Наступного дня заявника оглянув лікар-психіатр, який констатував у нього психічний та поведінковий розлад внаслідок вживання опіатів, що призводять до психопатичного розладу. Заявник
додатково отримав амбулаторну психіатричну допомогу.
52. З грудня 2006 року до лютого 2008 року заявник проходив
рентгенологічні обстеження, за результатами яких патологій не було
виявлено. Він не скаржився на стан свого здоров’я.
53. 19 липня 2008 року заявника було етаповано з СІЗО до виправної колонії. Після прибуття до виправної колонії заявник пройшов медичний огляд, і в нього було діагностовано хронічний бронхіт.
54. 23 липня 2008 року заявник пройшов рентгенологічне обстеження, за результатами якого патологій не було виявлено.
55. У травні 2009 року заявник пройшов курс лікування від бронхіту в стадії загострення.
56. У січні 2010 року в заявника було діагностовано туберкульоз
правої легені. Йому було рекомендовано госпіталізацію до обласної
протитуберкульозної лікарні на базі Жданівської виправної колонії
№3 для подальшого обстеження та лікування. Заявник відмовився від
госпіталізації.
57. Від 22 до 27 лютого 2010 року заявника було оглянуто в обласній протитуберкульозній лікарні Жданівської виправної колонії № 3.
58. 26 лютого 2010 року в заявника було діагностовано залишкові
зміни після перенесених туберкульозу та плевриту. Йому було рекомендовано пройти трирічний курс протитуберкульозної терапії. Заявник відмовився від проходження рекомендованого курсу терапії.
59. 5 грудня 2012 року в заявника було діагностовано хронічний
бронхіт у стадії ремісії та хронічний гайморит у стадії ремісії. У медичній частині виправної колонії заявник додатково отримав амбулаторну допомогу лікаря-терапевта.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
60. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України від 28 грудня 1960 року (у редакції, чинній станом на час
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подій) наведено у рішенні у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin
v. Ukraine) (заява № 23893/03, п.45, від 15 травня 2012 року ).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ
ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ
61. Заявник скаржився, що його катували працівники міліції та
що ефективного розслідування згаданих скарг не було. Він посилався
на ст. 3 Конвенції, відповідно до якої:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Процесуальний обов’язок відповідно
до статті 3 Конвенції

1. Щодо прийнятності
62. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

2. Щодо суті
63. Уряд твердив, що національні органи влади вжили всіх необхідних заходів для виконання свого процесуального обов’язку відповідно до ст. 3 Конвенції. Уряд вказав, що розгляд скарги заявника
було здійснено з необхідною оперативністю та ретельністю.
64. Заявник не погодився і твердив, що держава не здійснила
ефективного розслідування його скарг на жорстоке поводження.
65. Суд повторює, що коли особа висуває небезпідставну скаргу на
жорстоке поводження з нею працівників міліції або інших представників держави, яке було таким, що порушує ст. 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком держави відповідно
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до ст. 1 Конвенції, за своїм змістом вимагає здійснення ефективного
офіційного розслідування. Для того, щоб таке розслідування вважалося «ефективним», воно має привести до встановлення фактів справи та до встановлення й покарання винних осіб. Це є не обов’язком
досягнення результату, а обов’язком вжиття заходів. Державні органи
мають вживати всіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого,
покази свідків, висновки судових експертиз та ін. Будь-який недолік
розслідування, який підриває його здатність до встановлення походження тілесних ушкоджень або винних осіб, створюватиме небезпеку
недотримання цього стандарту, а вимога щодо оперативності та розумної швидкості є безумовною в цьому контексті (див. серед багатьох інших джерел рішення у справах «Міхєєв проти Росії» (Mikheyev v.
Russia), заява № 77617/01, п. 107 та наст., від 26 січня 2006 року, та «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), від 28 жовтня
1998 року, пп. 102 та наст., Reports of Judgments and Decisions 1998‑VIII).
66. Що стосується цієї справи, Суд вважає, що принаймні 15 квітня 2005 року національні органи влади отримали небезпідставну
скаргу на жорстоке поводження, що спричинила їхній процесуальний
обов’язок відповідно до ст. 3 Конвенції здійснити ефективне розслідування за цією скаргою.
67. Суд має сумніви стосовно того, що національні органи вжили всіх необхідних і достатніх заходів для збирання медичних та
інших доказів стверджуваного жорстокого поводження. Суд зазначає, що попри клопотання заявника від 15 квітня 2005 року про нову
судово-медичну експертизу, судово-медичний експерт склав висновок, який ґрунтувався лише на результатах попередньої експертизи
(див. п. 23). Нова судово-медична експертиза не здійснювалася до
6 липня 2005 року (див. п. 25). Ця необґрунтована затримка виникла
з вини органів влади і була недоречною, оскільки в кінцевому підсумку призвела до втрати важливих медичних доказів.
68. Проте 4 травня 2005 року прокуратура, не призначивши жодної нової судово-медичної експертизи, дійшла висновку про відсутність будь-яких ознак злочину й відмовила у порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції (див. п. 24). Цю постанову, як
і попередню постанову аналогічного характеру, скасовано вищою
прокуратурою як необґрунтовану, і призначено додаткову дослідчу
перевірку (див. п. 26). Проте повномасштабне розслідування взагалі
не було розпочато, оскільки прокуратура зрештою закінчила досудо-
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ве розслідування постановою про відмову в порушенні кримінальної
справи (див. п. 27). У зв’язку з цим раніше Суд у різних контекстах уже
встановлював, що така дослідча перевірка не відповідає принципам
ефективного засобу юридичного захисту з таких підстав: на цій процесуальній стадії слідчий, який здійснює перевірку, може здійснити
лише обмежену кількість процесуальних дій; потерпілі не отримують
офіційного статусу, внаслідок чого їхня ефективна участь у процесі
унеможливлюється; будь-який інший засіб юридичного захисту потерпілих, включно з вимогою відшкодування шкоди, має обмежені
шанси на успіх, а тому може вважатися теоретичним та ілюзорним
(див. згадане рішення у справах «Давидов та інші проти України»
(Davydov and Others v. Ukraine), пп. 310–312; «Головань проти України»
(Golovan v. Ukraine), заява № 41716/06, п. 75, від 5 липня 2012 року;
та «Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05,
п. 105, від 26 липня 2012 року).
69. Згодом, з огляду на суперечності між результатами первісного
та подальших судово-медичних обстежень заявника, суд першої інстанції призначив додаткову судово-медичну експертизу комісією експертів. Ця комісія виявила на тілі заявника більшу кількість тілесних
ушкоджень, ніж було зафіксовано у висновку окремого судово-медичного експерта (див. п. 25 та 28). Видається, однак, що через затримку
та невідповідність первинної медичної інформації комісія судовомедичних експертів не змогла остаточно встановити дату, коли було
завдано виявлених тілесних ушкоджень, або надати більше інформації щодо їхнього характеру (див. п. 29).
70. Намагання суду продовжити розгляд питання не завершились успішним усуненням розбіжностей у медичних доказах і за
своїм обсягом були обмеженими, а тому не забезпечили ефективність
провадження на національному рівні. Зокрема, не видається, що суди достатньою мірою з’ясували обставини, за яких заявника було обстежено 15 грудня 2004 року. Під час судового розгляду експерт надав
неоднозначні відповіді на питання щодо обсягу зазначеного обстеження, експерт та заявник не дійшли згоди щодо того, чи в заявника
вимагали роздягнутися під час цього обстеження. Попри отримання
додаткових медичних висновків, національні органи влади не розглянули питання про те, чи могли тілесні ушкодження заявника (які
з часом перетворилися на рубці) бути видимими на час проведення
обстеження 15 грудня 2004 року, хоча лише за день до зазначеного обстеження слідчий допитував заявника про набряк на його лівому пе-
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редпліччі. Що стосується судово-медичного обстеження від 28 грудня
2004 року, то суди не вжили конкретних заходів для встановлення достовірності отриманих результатів.
71. Суд зазначає, що у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v.
Ukraine, заява № 23893/03, пп. 173–180, рішення від 15 травня 2012) він
встановив, що небажання органів влади забезпечити оперативне та
ретельне розслідування скарг підозрюваних у вчиненні злочинів на
жорстоке з ними поводження становило системну проблему в сенсі
статті 46 Конвенції. Суд доходить висновку, що у світлі обставин справи та відповідно до його попередньої практики у цій справі національні органи влади також не виконали свого процесуального обов’язку
щодо здійснення ефективного розслідування скарг на жорстоке поводження.
72. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
B. Матеріальний аспект статті 3 Конвенції

1. Щодо прийнятності
73. Уряд твердив, що скарга на жорстоке поводження працівників міліції із заявником була явно необґрунтованою. Уряд вказав, що
згідно з первинними судово-медичними обстеженнями та висновками заявник не мав тілесних ушкоджень. Хоча за результатами подальших обстежень було виявлено рубці на тілі заявника, ані точну
дату виникнення цих тілесних ушкоджень, ані точний спосіб їхнього
завдання не було встановлено. Уряд твердив, що немає достовірних
доказів на підтвердження того, що під час перебування під контролем працівників міліції заявнику було завдано будь-яких тілесних
ушкоджень.
74. Заявник не погодився.
75. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

2. Щодо суті
76. Уряд наполягав на своїй позиції про явну необґрунтованість
скарги.
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77. Заявник твердив, що медичних доказів було достатньо для
підтвердження його катування працівниками міліції.
78. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції категорично забороняє будьяке катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження. Щоб підпадати під дію ст. 3 Конвенції, жорстоке поводження
має досягти мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього мінімуму
є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість
поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких випадках
мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я потерпілого.
Будь-яке застосування фізичної сили щодо особи, позбавленої свободи, яке не було спричинено суворою необхідністю внаслідок її власної поведінки, принижує людську гідність і в принципі є порушенням
права, гарантованого ст. 3 Конвенції (див. рішення у справі «Лабіта
проти Італії» (Labita v. Italy) [GC], заява № 26772/95, пп. 119–120, ЄСПЛ
2000-IV).
79. Оцінюючи докази, Суд зазвичай керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року
у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United
Kingdom), п. 161, Серія A, № 25). Проте така доведеність може випливати із сукупності ознак чи схожих неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою. Коли інформація
про події, про які йдеться, відома виключно органам влади, — як це є
у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів
влади, — і коли в таких осіб під час їхнього ув’язнення з’являються
тілесні ушкодження, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції щодо факту. Справді, тягар доведення можна вважати покладеним
на органи влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справах «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch
v. Austria), від 4 грудня 1995 року, п. 34, Серія A, № 336, та «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ЄСПЛ
2000-VII).
80. У цій справі доказова база щодо стверджуваного жорстокого
поводження із заявником є суперечливою. Скарга заявника по суті
стосується дати 12 грудня 2004 року. Судово-медичні обстеження
6 липня та 7 вересня 2005 року вперше показали, що на тілі заявника
є декілька рубців. Точна дата виникнення тілесних ушкоджень залишається невідомою, оскільки експерти припускають, що тілесні ушкодження заявнику могли бути завдані в межах значного проміжку
часу. Однак первинні судово-медичні обстеження від 15 та 28 грудня
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2004 року, проведені невдовзі після стверджуваного жорстокого поводження, не зафіксували жодних тілесних ушкоджень у заявника.
Зважаючи на наведені висновки щодо процесуального аспекту статті
3 Конвенції, достовірність результатів первинних судово-медичних
обстежень можна поставити під сумнів.
81. У Суду немає потреби розв’язувати останнє питання. Якщо погодитися з достовірністю висновків за результатами медичних обстежень 15 та 28 грудня 2004 року, які доводять, що на той час у заявника
не було тілесних ушкоджень, тоді всі тілесні ушкодження, зафіксовані
пізніше, не мають жодного стосунку до скарги заявника на жорстоке
поводження, що, як твердилося, відбулося 12 грудня 2004 року. Зафіксовані судово-медичними експертами рубці могли утворитися за різноманітних обставин, проте жодна з них не була б релевантною для
національних органів влади, які мали розглянути конкретну скаргу
заявника.
82. З іншого боку, якщо висновки судово-медичних обстежень
від 15 та 28 грудня 2004 року відкинути як недостовірні, тоді в Суду
також немає достатніх підстав для прийняття версії заявника щодо перебігу подій. Висновки судово-медичних експертів, засновані
на результатах обстежень 6 липня та 7 вересня 2005 року, допускають тривалі періоди, впродовж яких тілесні ушкодження могли бути
завдані, і ці періоди виходять далеко за межі дати стверджуваного
жорстокого поводження. Слід зазначити, що від 14 грудня 2004 року
й пізніше заявник підтримував зв’язок зі своїм захисником, і немає
жодного документу на підтвердження того, що вони зверталися із
клопотаннями про здійснення будь-яких судово-медичних експертиз щодо заявника у той час. Насамкінець, немає жодних підтверджень того, що 12 грудня 2004 року (дата, якої стосуються скарги заявника) чи навіть 13 грудня 2004 року заявник перебував під контролем працівників міліції, а тому не виникає жодної презумпції факту
на користь версії заявника.
83. Загалом, твердження заявника щодо місця, часу та методів
жорстокого поводження, а також осіб, які завдали тілесних ушкоджень, не підтверджуються медичними або іншими доказами, і Суд не
може їх прийняти. Суд встановив згідно з процесуальним аспектом
ст. 3 Конвенції, що національні органи влади не здійснили ефективного розслідування за скаргами заявника на жорстоке поводження
і не забезпечили вжиття необхідних заходів для збирання доказів
у справі. Зазначені недоліки становили порушення процесуального
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аспекту цього положення Конвенції. Щодо матеріального аспекту ст. 3
Конвенції Суд не встановлює жодних порушень.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
84. Заявник скаржився, що суди неналежно оцінили докази й несправедливо визнали його винним на підставі його визнавальних
показів, отриманих внаслідок жорстокого поводження. Заявник посилався на п. 1 ст. 6 Конвенції, відповідні положення якого передбачають таке:
«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом, ... який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення ...».

85. Уряд твердив, що національні суди вирішили справу заявника
на підставі доказів, отриманих органами влади у законний спосіб із
належним дотриманням прав заявника. Національні суди ґрунтувалися на визнавальних показах заявника, наданих за присутності його
захисника, 1 не було підстав ставити під сумнів якість цих доказів.
86. Заявник не погодився із цим.
87. Суд зазначає, що від 14 до 24 грудня 2004 року заявник за
присутності захисника надавав вичерпні визнавальні покази. Частину цих показів надано під час судових засідань при вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу. Ці покази разом з іншими
доказами національними судами використано при розгляді кримінальної справи заявника. Щодо стверджуваного жорстокого поводження 12 грудня 2004 року, Суд відхилив відповідну скаргу відповідно до ст. 3 Конвенції. Тому Суд вважає, що за обставин даної справи
не виникає жодних питань відповідно до ст. 6 Конвенції у зв’язку
із твердженням заявника про те, що його визнано винним на підставі доказів, отриманих внаслідок жорстокого поводження (див. рішення у справах «Єрохіна проти України» (Yerokhina v. Ukraine), заява
№ 12167/04, п. 77, від 15 листопада 2012 року, та «Ніколаєнко проти
України» (Nikolayenko v. Ukraine), заява № 39994/06, п. 71, від 15 листопада 2012 року).
88. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою і має бути відхилена
як неприйнятна відповідно до підп. «а» п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.
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III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
89. Заявник скаржився, що під час тримання під вартою його не
забезпечили належною медичною допомогою. Він посилався на ст. 3
Конвенції.
90. Уряд твердив, що протягом тримання заявника під вартою
його було забезпечено належною медичною допомогою. В установах
попереднього ув’язнення та виконання покарань його регулярно оглядали лікарі, і він проходив необхідні обстеження та курси лікування.
91. Заявник твердив, що протягом багатьох років його перебування під вартою медичне обслуговування було незадовільним.
92. Суд зазначає, що, як видається, заявник ніколи не скаржився медпрацівникам установ попереднього ув’язнення та виконання
покарань з приводу невідповідності медичної допомоги. Окрім того, з тверджень Уряду випливає, що у деяких випадках заявник відмовлявся від проходження курсу лікування, запропонованого йому
медпрацівниками установ попереднього ув’язнення та виконання
покарань.
93. Твердження заявника про те, що він не отримав належної
медичної допомоги, є загальним та не підтверджується жодною фактичною інформацією. При цьому надані Урядом матеріали доводять,
що заявник регулярно проходив медичні обстеження і його було забезпечено належною медичною допомогою. Відсутні жодні ознаки
недоліків у роботі медперсоналу установ попереднього ув’язнення та
виконання покарань, які б стали підставою для порушення питання
відповідно до ст. 3 Конвенції (також див. рішення у справах «Вергельський проти України» (Vergelskyy v. Ukraine), заява № 19312/06, пп. 89–91,
від 12 березня 2009 року, та «Знайкін проти України» (Znaykin v. Ukraine),
заява № 37538/05, п. 41, від 7 жовтня 2010 року).
94. Отже, Суд відхиляє цю скаргу як явно необґрунтовану відповідно до підп. «а» п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
95. Заявник скаржився на інші порушення його прав, гарантованих Конвенцією.
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96. Суд дослідив зазначені скарги і вважає, що, з урахуванням
усіх наявних у нього матеріалів та охоплення оскаржуваних питань
сферою його компетенції, вони не виявляють жодних ознак порушень
прав і свобод, гарантованих Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно, Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані згідно із підп. «а» п. 3
та п. 4 ст. 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
97. Ст. 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

98. Заявник просив присудити йому відшкодування моральної
шкоди, але залишив вирішення питання щодо її розміру на розсуд
Суду.
99. Уряд твердив, що ця вимога є безпідставною.
100. Суд вважає, що заявник зазнав страждань та тривоги у зв’язку
з фактами, що призвели до встановлення порушення у цій справі. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 7500 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

101. Заявник не подав жодних вимог за цим пунктом. Отже, Суд
нічого не присуджує.
C. Пеня

102. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги щодо жорстокого поводження працівників
міліції та неефективності проведеного із цього приводу розслідування (ст. 3 Конвенції) прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що не відбулося порушення матеріального аспекту
ст. 3 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові 7500 (сім тисяч
п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково
суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума
має бути конвертована у валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься пеня
в розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, та до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 січня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

М. Вілліґер
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 «Євген Петренко ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 55749/08)
Рішення
Страсбург
29 січня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
29 квітня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Євген Петренко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
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п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 16 грудня 2014 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 55749/08) проти України, поданій 3 листопада 2008 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянином України паном Євгеном Віталійовичем Петренком
(далі — заявник).
2. Інтереси заявника, якому було надано юридичну допомогу,
представляла пані Я. Заїкіна — юрист, що практикує у м. Харкові.
Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на той
час — п. Н. Кульчицький.
3. Посилаючись на ст. 3 Конвенції, заявник твердив, зокрема,
що зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції, метою
якого було примусити його зізнатися у вчиненні вбивства, а також що
у зв’язку з цим не було здійснено ефективного розслідування. Він також скаржився відповідно до п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, що на
початковому етапі кримінального провадження йому не було забезпечено доступ до захисника, що було порушено його право не свідчити
проти себе та що це призвело до його несправедливого засудження.
4. 13 листопада 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1988 році та наразі відбуває покарання
у вигляді позбавлення волі.
6. 28 лютого 2004 року зник Р., підліток 1987 року народження.
18 березня 2004 року його тіло було знайдено у парковій зоні м. Чер-
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каси. На тілі були численні ножові поранення, у тому числі на шиї та
грудях.
А. Події у період з 18 до 20 березня 2004 року

7. 18 березня 2004 року за фактом вбивства прокуратурою Соснівського району м. Черкаси (далі — районна прокуратура) було порушено кримінальну справу.
8. Увечері того ж дня міліцією було проведено обшук у помешканні заявника і вилучено сім ножів, одяг та інші предмети. Як твердилося, того ж вечора працівники міліції доправили заявника до відділку
міліції.
9. У проміжок часу від 11 год. до 13 год. 40 хв. 19 березня 2004 року
заявника допитували як свідка у справі, порушеній за фактом вбивства.
Під час допиту, на якому не був присутній адвокат, заявник розповів,
що раніше, в лютому 2004 року, вони з Р. вчинили шахрайство з метою
викрадення мобільного телефону в одного зі знайомих заявника. Заявник твердив, що не знає, хто вбив Р.
10. Того ж дня Соснівський РВ УМВС України в Черкаській області
порушив іншу кримінальну справу за фактом заволодіння мобільним
телефоном шляхом обману (шахрайства), а заявника було допитано
як свідка у зазначеній справі. Заявник розповів міліції, як вони з Р. викрали мобільний телефон. Допит відбувався за відсутності адвоката,
але батько заявника був присутнім.
11. О 18 год. 20 хв. слідчий міліції виніс постанову про взяття
заявника під варту за підозрою у заволодінні мобільним телефоном
шляхом обману (шахрайства). Також за клопотанням заявника слідчий допустив адвоката Г. до участі у справі як захисника заявника
у цій кримінальній справі. Захисник підписав протокол затримання.
Потім за присутності адвоката заявник відмовився надавати подальші показання, заявивши, що він дуже втомився, та попросив працівників міліції відкласти допит до наступного дня.
12. Від 18 год. 40 хв. до 19 год. 50 хв. заявника за відсутності адвоката допитали як свідка у справі про вбивство. Під час допиту заявник
надав додаткові свідчення щодо крадіжки мобільного телефону; він
також сказав, що 28 лютого 2004 року бачив Р. тільки у школі.
13. У період часу від 21 год. до 23 год. міліція обшукала помешкання Д., ще одного знайомого заявника. Було вилучено ножі, одяг та
інші предмети.
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14. О 23 год. 15 хв. слідчий міліції затримав Д. за підозрою у вчиненні вбивства, зазначивши у протоколі, що на куртці Д. були коричневі плями.
15. Пізніше того ж вечора Д. зізнався, що був присутній на місці вчинення злочину. Він пояснив, що 28 лютого 2004 року заявник
попросив його піти того дня разом з ним на зустріч з Р. та прихопити
з собою ножа. Під час зустрічі між заявником і Р. розпочалася бійка.
Д. допоміг заявникові збити з ніг Р., який у певний момент спробував
втекти. Тоді заявник вдарив Р. ножем та перерізав йому горло; Д. допоміг заявникові сховати тіло.
16. Того ж вечора заявник зізнався у вчиненні вбивства. Адвокат заявника не був присутній під час надання ним визнавальних
показань. Заявник твердив, що 28 лютого 2004 року він зустрівся з Р.
з приводу викраденого мобільного телефону, який Р., як твердилося,
продав. Заявник попросив Д. піти на зустріч з ним і взяти із собою
ножа, а коли Р. розпочав бійку, заявник взяв ножа, перерізав Р. горло
та завдав йому інших ушкоджень.
17. За твердженнями заявника, він надав ці визнавальні показання внаслідок психологічного тиску та фізичного жорстокого поводження, застосованих до нього з моменту його прибуття до відділку
міліції.
18. Від 10 год. до 10 год. 40 хв. 20 березня 2004 року заявника за
присутності його захисника Г. допитували з приводу крадіжки мобільного телефону. Заявник повторив свої попередні показання щодо
цього епізоду.
19. Від 11 год. 28 хв. до 11 год. 53 хв. того дня заявника за присутності того ж адвоката допитували з приводу вбивства. На початку
зазначеного допиту слідчий заявив про те, що заявник написав явку
э повинною та запропонував йому надати більше подробиць щодо обставин, викладених заявником у його визнавальних показах. Заявник
надав більш докладний опис вбивства.
20. У другій половині дня 20 березня 2004 року заявник взяв
участь у відтворенні обстановки і обставин події, під час якого продемонстрував, як він вбив Р. Після повернення з місця події заявник
знову був допитаний і повторив свої визнавальні показання. Адвокат
Г. брав участь у цих слідчих діях.
21. О 18 год. 20 хв. того ж дня заявника було переведено до ізолятора тимчасового тримання Придніпровського РВ УМВС України
в Черкаській області (далі — ІТТ).
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22. 21 березня 2004 року заявника оглянув судово-медичний експерт, який склав висновок про відсутність у нього тілесних ушкоджень. Судово-медичний експерт зазначив, що медичний огляд проводився у Черкаському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО).
23. 22 березня 2004 року слідчий об’єднав кримінальні справи щодо заволодіння мобільним телефоном шляхом обману (шахрайства)
та щодо вбивства в одне кримінальне провадження. Того ж дня суд
обрав заявникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
24. Того ж дня заявник відмовився від послуг адвоката Г. та дав
згоду на представлення його інтересів адвокатами К. і Др. Під час допиту за присутності цих адвокатів він повторив свої попередні визнавальні показання.
25. 26 березня 2004 року заявника було переведено з ІТТ до СІЗО.
26. У травні 2004 року під час ще одного допиту заявник вказав,
що ніж йому був потрібен для самозахисту під час зустрічі з Р.
27. 8 червня 2004 року судово-медичний експерт склав висновок,
e якому зазначалось, що під час тримання під вартою заявник не зазнав жодних тілесних ушкоджень. Висновок експерта ґрунтувався на
результатах медичного обстеження від 21 березня 2004 року.
28. 9 червня 2004 року до участі у справі, окрім адвокатів К і Др.
було допущено ще й адвоката П.
29. 16 червня 2004 року заявника допитали за присутності цих
трьох адвокатів. Він змінив свої попередні показання та твердив, що
саме Д. кілька разів вдарив ножем Р. і вбив його.
30. Того ж дня було проведено очну ставку між заявником і Д.
З’ясувалося, що на місці вбивства був також присутній Т., знайомий
заявника і Д.
31. 17 червня 2004 року заявник відмовився від послуг адвокатів
К. і Др., залишивши представляти його інтереси адвоката П.
32. 19 червня 2004 року слідчий допитав Т., який зазначив, що саме
заявник вдарив ножем Р. Того ж дня Т. взяв участь у відтворенні обставин і обстановки події, протягом якої він підтвердив свої показання.
33. 21 червня 2004 року було проведено очні ставки між Т. і заявником, а також між Т. і Д., під час яких Т. повторив свої попередні
показання.
34. 17 липня 2004 року під час ще одного допиту заявник продовжував твердити, що саме Д. вбив Р.
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35. 22 липня 2004 року слідство було завершено. Заявникові було
пред’явлено обвинувачення у вчиненні умисного вбивства за обтяжуючих обставин і в заволодінні мобільним телефоном шляхом обману
(шахрайства); Д. було пред’явлено обвинувачення у співучасті у вчиненні вбивства. Заявнику та його захиснику було надано матеріали
справи для ознайомлення.
36. 27 липня 2004 року захисник заявника після ознайомлення
з матеріалами справи подав клопотання про притягнення Д. як головного обвинуваченого, доводячи, що всі докази в матеріалах справи вказують на нього. Він твердив, що визнавальні показання заявника були отримані внаслідок тиску працівників міліції та таємної
угоди, яку він уклав із Д. Слідчий відмовив у задоволенні клопотання
у зв’язку з його необґрунтованістю.
37. 10 серпня 2004 року справу щодо заявника і Д. було передано
до апеляційного суду Черкаської області (далі — апеляційний суд) для
розгляду по суті.
38. 21 вересня 2004 року апеляційний суд повернув справу на
додаткове розслідування, зазначивши, серед іншого, що дії та роль
кожного з підсудних не було належно кваліфіковано згідно з кримінальним законодавством.
39. 14 грудня 2004 року Верховний Суд України скасував рішення
від 21 вересня 2004 року як безпідставне та повернув справу до апеляційного суду на новий розгляд.
40. 26 серпня 2005 року заявника оглянув лікар-нефролог, який
склав медичну довідку, в якій зазначалося, серед іншого, що три ребра заявника на правому боці мають ознаки зрощених переломів, та
рекомендовано обстеження у травматолога.
41. 7 листопада 2006 року апеляційний суд визнав заявника винним у вчиненні умисного вбивства та заволодінні мобільним телефоном шляхом обману (шахрайства) і призначив йому покарання
у вигляді позбавлення волі строком на чотирнадцять років. Суд також
визнав Д. винним у приховуванні вбивства та призначив йому строк
покарання з випробуванням.
42. Прокурор та родичі потерпілого оскаржили вирок, зазначаючи, серед іншого, що вироки були занадто м’якими. Заявник також
оскаржив вирок, твердячи, що його визнавальні показання було отримано шляхом застосування жорстокого поводження та за відсутності
захисника. Він доводив, що увечері 19 березня 2004 року під час його
перебування у відділку міліції працівники міліції побили його так,
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що він знепритомнів, а коли прийшов до тями, вони продовжили бити
його. Оскільки Д. йому й раніше погрожував, заявник зрештою здався
й погодився свідчити проти себе.
43. 8 листопада 2005 року у відповідь на скаргу заявника на жорстоке поводження та порушення його процесуальних прав обласна прокуратура повідомила його, що ці питання розглядалися під час досудового слідства та судового розгляду й були залишені без задоволення
як безпідставні, 25 листопада 2005 року обласна прокуратура додатково повідомила заявника, що його скарги буде розглянуто Верховним
Судом України під час перегляду його кримінальної справи.
44. 17 листопада 2005 року заявник запросив адвоката Б. в якості
свого захисника.
45. У листі від 21 листопада 2005 року начальник ІТТ повідомив захисникові заявника перелік слідчих дій, проведених щодо заявника під
час його тримання в ІТТ у період від 20 по 26 березня 2004 року. Згідно із
зазначеним переліком, 21 березня 2004 року (див. п. 22) заявник нікуди
з ІТТ не вивозився й того дня не брав участі у жодних слідчих діях.
46. 14 лютого 2006 року прокуратура Черкаської області дала
районній прокуратурі вказівку здійснити дослідчу перевірку за скаргами заявника на жорстоке поводження.
47. 5 березня 2006 року помічник прокурора районної прокуратури виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
за скаргами заявника на жорстоке поводження, зазначивши відсутність у діях працівників міліції складу злочину. Постанова містила
посилання на пояснення працівників міліції та висновок експерта
від 21 березня 2004 року, Заявник оскаржив постанову до Придніпров
ського районного суду м. Черкаси (далі — районний суд).
48. 16 травня 2006 року Верховний Суд України скасував вирок від
7 листопада 2005 року в частині визнання заявника винним у вчиненні
вбивства та визнання Д. винним у приховуванні вбивства та повернув
справу до апеляційного суду на новий розгляд у цій частині. Суд зазначив, що апеляційний суд не розглянув справу належно у частині, що стосувалася ролі Д. у події. Суд також надав вказівку ретельно розглянути
твердження заявника про порушення його прав. Частину вироку щодо
визнання заявника винним у заволодінні мобільним телефоном шляхом обману (шахрайства) Верховний Суд України залишив без змін.
49. 2 серпня 2006 року районний суд скасував постанову помічника прокурора від 5 березня 2006 року та призначив додаткову дослідчу перевірку. Суд зазначив, що висновок судово-медичного експерта
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від 21 березня 2004 року не був достовірним, оскільки інші докази
свідчили, що того дня заявника не перевозили до СІЗО для медичного обстеження. Окрім того, прокуратура не перевірила належно, чи
дійсно в заявника були переломи ребер, вказані у медичній довідці
нефролога від 26 серпня 2005 року.
50. 13 серпня, 25 грудня 2006 року, 28 лютого та 25 червня
2007 року помічники прокурора виносили постанови про відмову
в порушенні кримінальної справи за скаргами заявника на жорстоке поводження на тій підставі, що додатковими перевірками складу
злочину в діях працівників міліції виявлено не було. Усі ці постанови
скасовувалися вищими органами як безпідставні, та призначалися
додаткові перевірки.
51. Під час судового розгляду заявник подав клопотання про призначення його медичного обстеження з метою оцінки стану його здоров’я
та встановлення, чи страждає він на будь-яке захворювання, 18 жовтня 2006 року комісія судово-медичних експертів виявила у заявника
хронічний пієлонефрит, хронічну виразкову хворобу дванадцятипалої
кишки, хронічний холецистит та доброякісну гіпербілірубінемію.
52. 10 серпня 2007 року помічник прокурора районної прокуратури знову виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи у зв’язку зі скаргами заявника на жорстоке поводження, вважаючи, що в діях працівників міліції не було складу злочину,
53. 19 листопада 2007 року районний суд скасував постанову помічника прокурора від 10 серпня 2007 року як безпідставну та призначив
додаткову дослідну перевірку. Суд зазначив, що районна прокуратура
не усунула суперечності між висновком судово-медичного експерта від
21 березня 2004 року та медичною довідкою від 26 серпня 2005 року,
навіть попри те, що вищі органи вказували на це, скасовуючи подібні
постанови. Районна прокуратура оскаржила це рішення суду.
54. 28 листопада 2007 року апеляційний суд визнав заявника винним у вчиненні умисного вбивства та обрав йому покарання у вигляді
позбавлення волі строком на чотирнадцять років. Суд також визнав
Д. співучасником вбивства та обрав йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років. Суд зазначив, що попри те, що заявник обвинувачував у вбивстві Д., доказів у матеріалах справи було
достатньо, щоб встановити, що саме заявник убив Р. Суд ґрунтувався
на свідченнях Т. та інших усних, документальних і речових доказах.
Суд також наводив визнавальні показання заявника, надані під час
досудового слідства за присутності захисників.
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55. Апеляційний суд залишив скарги заявника на жорстоке поводження без задоволення, зазначивши, що під час судового розгляду
працівники міліції заперечили стверджувані факти. Окрім того, висновки судово-медичних експертів від 21 березня і 8 червня 2004 року
спростовували ці твердження.
56. Заявник оскаржив вирок, твердячи, серед іншого, що на початковому етапі слідства не було дотримано його право на захист,
йому не було надано доступ до адвоката одразу після затримання,
а його визнавальні показання було отримано внаслідок жорстокого
поводження.
57. 18 грудня 2007 року апеляційний суд частково задовольнив
апеляційну скаргу прокуратури на рішення районного суду від 19 листопада 2007 року. Суд зазначив, що скарги заявника на жорстоке поводження стосувалися допустимості та достовірності доказів у кримінальній справі щодо нього. Отже, ці питання мали бути розглянуті
апеляційним судом під час судового розгляду справи заявника, а не
в окремому провадженні. Суд також дійшов висновку, що у винесеному у справі заявника вироку відповідні питання було розглянуто.
Відповідно, провадження з цього питання має бути закрито. Заявник
оскаржив це рішення в касаційному порядку.
58. 6 травня 2008 року Верховний Суд України залишив вирок від
28 листопада 2007 року без змін, зазначивши, що вина заявника була
достовірно встановлена на основі різних доказів у матеріалах справи,
включно з визнавальними показаннями, які він надав під час досудового слідства. Суд відмовив у задоволенні скарг заявника на жорстоке
поводження та порушення його процесуальних прав як безпідставних.
59. 10 червня 2008 року Верховний Суд України залишив ухвалу
апеляційного суду від 18 грудня 2007 року без змін, зазначивши, що
відповідні питання не можуть розглядатися одночасно із судовим
розглядом кримінальної справи заявника.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
60. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України від 28 грудня 1960 року (чинного на час подій) наведено
в рішенні від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України»
(Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03, п. 45.
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ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
61. Заявник скаржився, що працівники міліції жорстоко поводилися з ним із метою змусити його зізнатися у вчиненні вбивства. Він
також скаржився, що національні органи не здійснили ефективного
розслідування за його скаргами. Заявник посилався на ст. 3 Конвенції, якою передбачено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

А. Процесуальний обов’язок відповідно до ст. 3 Конвенції

1. Щодо прийнятності
62. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.

2. Щодо суті
63. Уряд твердив, що національні органи влади вжили всіх розумних заходів для виконання свого процесуального обов’язку відповідно до ст. 3 Конвенції. Уряд вказав, що розгляд скарги заявника здійснювався з необхідною швидкістю та ретельністю. Водночас ефективність розслідування на національному рівні зазнала суттєвої шкоди
у зв’язку з тим, що заявник поскаржився на жорстоке поводження із
запізненням.
64. Заявник не погодився з цим і доводив, що держава не забезпечила ефективного розслідування його скарг на жорстоке поводження.
65. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу на
жорстоке поводження з нею, яке було таким, що порушує ст. 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком держави відповідно до ст. 1 Конвенції, за своїм змістом вимагає здійснення
ефективного офіційного розслідування. Для того, щоб розслідування могло вважатися «ефективним», воно має в принципі привести до
встановлення фактів у справі та встановлення та покарання винних
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осіб. Це є не обов’язком досягнення результату, а обов’язком вжиття
заходів. Державні органи повинні вживати всіх розумних і доступних їм заходів для збереження доказів, що стосуються події, включно
з показаннями свідків, висновками судових експертиз тощо. Будь-які
недоліки розслідування, які підривають його здатність до встановлення причин заподіяння ушкоджень або винних осіб, ставлять під
сумнів дотримання цього стандарту та вимог оперативності й розумної швидкості, які також передбачаються у цьому контексті (див.,
серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Міхєєв проти Росії»
(Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, п. 107 і наст., від 26 січня 2006 року, і «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), від
28 жовтня 1998 року, п. 102 і наст., Reports of Judgments and Decisions
1998-VIII).
66. Щодо цієї справи Суд зазначає, що заявник та його захисники
почали подавати скарги на жорстоке поводження не одразу, що могло
зменшити шанси отримання переконливих результатів щодо стверджуваного жорстокого поводження. Проте ця скарга стосується процесуального аспекту статті 3 Конвенції, яким, як зазначено у попередньому пункті, передбачено обов’язок засобів, а не обов’язок досягнення
результату. Суд вважає, що заявник подав до національних органів
влади небезпідставну скаргу про жорстоке поводження і, відповідно,
вони були зобов’язані вжити всіх необхідних заходів для ефективного
розслідування відповідно до ст. 3 Конвенції.
67. Суд зазначає, що районна прокуратура розглядала твердження
заявника в рамках неодноразових дослідчих перевірок, не здіснюючи
повномасштабного розслідування. Проте раніше Суд у різних контекстах уже встановлював, що ця процедура не відповідає принципам ефективного засобу юридичного захисту з таких причин: слідчий у рамках дослідчої перевірки може вдаватися лише до обмеженої
кількості процесуальних дій, потерпілі не отримують офіційного статусу, внаслідок чого їх ефективна участь у процесі унеможливлюється, а будь-який інший засіб юридичного захисту потерпілих, включно з вимогою відшкодування шкоди, має обмежені шанси на успіх,
а тому може вважатися теоретичним та ілюзорним (див. згадане рішення у справі «Давидов та інші проти України» (Davydov and Others v.
Ukraine), пп. 310–312; «Головань проти України» (Golovan v. Ukraine), заява № 41716/06, п. 75, від 5 липня 2012 року, і «Савіцький проти України»
(Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05, п. 105, від 26 липня 2012 року).
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68. Численні вказівки вищих органів вимагали від слідчих органів усунути суперечності в медичних доказах, а саме — між ви
сновком судово-медичного експерта від 21 березня 2004 року, в якому зазначалося, що заявник не зазнав жодних тілесних ушкоджень
(див. п. 22), та довідкою нефролога від 26 серпня 2005 року, в якій було вказано, що в заявника були зрощені переломи ребер (див. п. 40).
У зв’язку з цим вищі органи ставили під сумнів сам факт медичного
огляду, враховуючи докази того, що впродовж всього дня 21 березня
2004 року заявник перебував в ITT і з ним не проводилося жодних
процесуальних дій (див. пп. 45, 49, 50 і 53). Проте національні органи
влади не вжили заходів з метою усунення цієї суперечності. Вони не
встановили з достатньою чіткістю, чи були в заявника переломи ребер, та якщо так, то коли і за яких обставин він зазнав цих тілесних
ушкоджень. Судове провадження щодо перегляду цих неналежних
дослідних перевірок зрештою було закрито, оскільки суди вважали,
що ці питання розглядалися під час судового провадження у кримінальній справі щодо заявника.
69. Варто зазначити, що суд першої інстанції під час судового розгляду питання про прийнятність відповідних доказів (визнавальних
показань заявника) справді вжив певних заходів для розгляду скарг
на жорстоке поводження. Проте ці заходи були обмеженими й не забезпечили ефективності розгляду на національному рівні. Слід зазначити, що суд першої інстанції ґрунтувався на висновках медичного
огляду від 21 березня 2004 року, хоча обставини огляду заявника у цей
день, а саме, питання про те, чи був такий огляд взагалі, залишалися
нез’ясованими.
70. Суд зазначає, що в рішенні у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03, пп. 173–180, від 15 травня
2012 року) він дійшов висновку, що небажання органів влади забезпечити оперативне та ретельне розслідування скарг підозрюваних у вчиненні злочинів на жорстоке з ними поводження становить системну
проблему в сенсі ст. 46 Конвенції. З урахуванням обставин справи та
згідно зі своєю попередньою практикою Суд доходить висновку, що
й у цій справі національні органи влади не дотрималися свого процесуального обов’язку щодо ефективного розслідування за скаргами на
жорстоке поводження.
71. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
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В. Матеріальний аспект ст. 3 Конвенції

1. Щодо прийнятності
72. Уряд доводив, що скарга на жорстоке поводження із заявником працівниками міліції була явно необґрунтованою. Уряд зазначив,
що згідно з висновками судово-медичного експерта від 21 березня та
8 червня 2004 року, складеними після стверджуваного жорстокого
поводження, у заявника не було тілесних ушкоджень. Що стосується
довідки від 26 серпня 2005 року, то нефролог тільки зазначив, що ребра заявника мають ознаки зрощеного перелому, що було недостатнім
доказом на підтвердження скарг заявника.
73. Заявник не погодився з цим.
74. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.

2. Щодо суті
75. Уряд наполягав на своїй позиції, що скарга є явно необґрунтованою.
76. Заявник доводив, що медичних документів достатньо для
висновку про те, що він зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції.
77. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції категорично забороняє будь-яке
катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність, поводження.
Жорстоке поводження підпадатиме під дію ст. 3 Конвенції лише в разі
досягнення певного мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього
мінімуму є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких як
тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких
випадках мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я потерпілого. Що стосується позбавленої волі особи, застосування фізичної сили, необхідність якої не була суворо зумовлена її власною поведінкою,
принижує людську гідність та по суті є порушенням права, гарантованого ст. 3 Конвенції (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita
v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 119–120, ЄСПЛ 2000-IV).
78. Суд, оцінюючи докази, як правило, керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення у справі «Ірландія
проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), від 18 січ-
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ня 1978 року, п. 161, Серія А № 25). Проте така доведеність може ви
пливати із сукупності достатньо вагомих, чітких та узгоджених між
собою ознак чи подібних неспростованих презумпцій факту. Коли
вся чи значна частина інформації про події, про які йдеться, відома
виключно органам влади, як це є у справі щодо ув’язнених осіб, які
перебувають під контролем органів влади, і коли у таких осіб під час
їхнього ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції факту. При цьому тягар доведення
можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають
надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справі
«Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 4 грудня 1995, п. 34,
Серія А, № 336, і «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП],
заява № 21986/93, п. 100, ЄСПЛ 2000-VII).
79. Що стосується цієї справи, первинний медичний огляд
21 березня 2004 року не виявив у заявника тілесних ушкоджень після стверджуваного жорстокого поводження. Цей висновок також
було наведено у висновку судово-медичного експерта від 8 червня
2004 року. Проте достовірність висновку від 21 березня 2004 року була
поставлена під сумнів на національному рівні з огляду на докази того,
що заявника не було доправлено до місця, де, як твердилося, відбувався медичний огляд.
80. Згодом, 26 серпня 2005 року, нефрологом було видано довідку,
в якій зазначалося, що три ребра заявника з правого боку мали ознаки зрощеного перелому (див. п. 40). Було рекомендовано додаткове
обстеження заявника травматологом, але, як видається, це додаткове
спеціалізоване обстеження здійснено не було. Проте ніщо не свідчить,
що впродовж тримання заявника під вартою доступ його до лікарів
було обмежено; також не видається, що він будь-коли скаржився медичному персоналу на біль у ребрах.
81. Оцінюючи наявні медичні докази, Суд доходить висновку, що
вони є суперечливими та недостатніми для підтвердження скарг заявника на жорстоке поводження, Суд зазначає, що медичну довідку від
26 серпня 2005 року, яка є єдиним доказом на підтвердження скарги
заявника, було видано більш ніж через рік і п’ять місяців після стверджуваного жорстокого поводження. Довідку було складено нефрологом, чия основна сфера спеціалізації не охоплює переломи кісток. Цей
лікар не зробив жодних остаточних висновків щодо переломів ребер
і рекомендував додаткове обстеження у травматолога. Він також не
висловив будь-якої думки щодо того, коли або в який спосіб цих уш-
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коджень імовірно могло бути завдано. У зв’язку з тим, що ці питання
залишилися невирішеними внаслідок бездіяльності національних органів влади, їх було розглянуто відповідно до процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції, і Суд встановив процесуальне порушення зазначеного
положення. Щодо матеріального аспекту ст. 3 Конвенції Суд вважає,
що наявні матеріали справи не дають змоги остаточно встановити, що
заявник зазнав переломів ребер або будь-яких інших тілесних ушкоджень, коли він перебував під контролем органів влади.
82. За цих обставин Суд не встановлює, що відбулося порушення
матеріального аспекту ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
ТА ПІДПУНКТУ «С» ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
83. Заявник скаржився, що на початковому етапі кримінального
провадження йому не було забезпечено доступ до захисника. Заявник
посилався на п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, у відповідних частинах яких передбачено 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: ...
с) 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

84. Уряд доводив, що з 19 березня 2004 року заявник користувався
послугами адвоката Г. та що він мав належний доступ до юридичної
допомоги впродовж усього кримінального провадження. Національні
суди визнали заявника винним, не ґрунтуючись на його первинних
визнавальних показах або на показах, які він надав під час допиту
в якості свідка. Навпаки, суди ґрунтувалися на визнавальних показах
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заявника, наданих за присутності захисників, а також на інших доказах, включно зі свідченнями Д. і Т., які прямо вказали на заявника
як на винного у вчиненні вбивства. За цих підстав Уряд твердив, що
скарга є явно необґрунтованою.
85. Заявник не погодився і наполягав на прийнятності заяви.
86. Суд вважає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 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. Аргументи стрій
87. Заявник твердив, що на початковому етапі провадження
в нього не було необхідного доступу до захисника, навіть більше, не
було дотримано його права не свідчити проти себе.
88. Уряд наполягав, що ця скарга є явно необґрунтованою.

2. Оцінка Суду
89. Суд нагадує, що п. 1 ст. 6 Конвенції вимагає, щоб, як правило,
доступ до захисника надавався з першого допиту підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних обставин відповідної справи продемонстровано, що є вагомі підстави для
обмеження такого права. Та навіть коли вагомі підстави можуть у виняткових випадках виправдовувати відмову в доступі до захисника,
таке обмеження, попри його підстави, не повинно порушувати права
обвинуваченого відповідно до ст. 6 Конвенції. Право на захист як таке
буде непоправно порушено, якщо визнавальні показання, отримані
від особи під час допиту правоохоронними органами за відсутності
захисника, використовуватимуться з метою її засудження (див. рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВЛ], заява
№ 36391/02, п. 55, від 27 листопада 2008 року).
(a) Чи було обмежено право заявника на доступ до захисника
90. Суд зазначає, що 19 березня 2004 року поводження правоохоронних органів із заявником змінювалося залежно від його процесуального статусу: свідка у справі про вбивство, свідка у справі щодо
заволодіння мобільного телефону шляхом обману (шахрайства) та
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як підозрюваного в останній справі. Проте за день до того працівники міліції провели обшук помешкання заявника та вилучили, серед іншого, сім ножів і одяг. Цей факт вказує на те, що вже з 18 березня 2004 року органи влади припускали, що заявник причетний до
вбивства. Відповідно, абстрагуючись від зовнішніх ознак та офіційних кваліфікацій процесуальних статусів заявника на національному рівні, Суд вважає, що принаймні від 18 березня 2004 року заявник
de facto мав статус підозрюваного у вчиненні вбивства (див. рішення
у справі «Сергій Афанасьєв проти України» (Sergey Afanasyev v. Ukraine),
заява № 48057/06, п. 58, від 15 листопада 2012 року, і як протилежний
приклад — рішення у справі «Смолик проти України» (Smolik v. Ukraine),
заява № 11778/05, п. 54, від 19 січня 2012 року).
91. Суд також зауважує, що вранці, у другій половині дня та увечері 19 березня 2004 року заявник давав органам влади показання
щодо вбивства (див. пп. 9, 12 і 16). Зокрема, пізно увечері 19 березня
2004 року заявник зізнався у вчиненні вбивства (див. п. 16).
92. Відповідно, згідно з наведеними принципами практики Суду
заявник мав право на доступ до захисника з моменту першого допиту 19 березня 2004 року стосовно вбивства. Варто зазначити, що згідно з національним законодавством неповнолітній підозрюваний мав
право на обов’язкову участь захисника під час провадженні дізнання (див. згадане рішення у справі «Смолик проти України» (Smolik v.
Ukraine), пп. 32 і 56). Як видається, у певний час 19 березня 2004 року
адвокат Г. мала зустріч із заявником щодо справи про заволодіння
мобільним телефоном шляхом обману (шахрайства). Але ніщо не
свідчить про те, що її офіційно було допущено до участі у справі щодо вбивства або що вона надавала заявникові будь-яку юридичну допомогу у зв’язку із зазначеною справою. Також немає свідчень, що до
заявника того дня було допущено будь-якого іншого адвоката. Факти
зокрема демонструють, що заявник, який на той час був неповнолітнім, дав визнавальні показання 19 березня 2004 року за відсутності
будь-якого захисника.
(b) Обґрунтування обмеження
93. Отже, питання полягає в тому, чи була відсутність захисника
виправданою. Виходячи з фактів, Суд не вбачав жодної вагомої підстави для обмеження на той час права заявника на захисника.
94. Окрім того, Суд вважає, що зазначене обмеження порушило
права заявника на захист. Обґрунтовуючи вину заявника у вбивстві
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національні суди дійсно, як твердив Уряд, не робили прямого посилання не тільки на визнавальні показання заявника від 19 березня
2004 року, а й на інші показання, надані того ж дня, які не мали жодного стосунку до питання, про яке йдеться. Проте національні суди
ані явно не вилучили визнавальні показання від 19 березня 2004 року
з матеріалів справи, ані не постановили жодну ухвалу щодо ролі цих
показань у визнанні заявника винним (див. рішення від 15 листопада
2012 року у справі «Хайров проти України» (Khayrov у. Ukraine), заява
№ 19157/06, п. 78). Навпаки, вони посилались на визнавальні показання заявника, які той дав 20 березня 2004 року за присутності захисника. У зв’язку з цим слід зазначити, що допит заявника вранці 20 березня 2004 року розпочався з пропозиції слідчого докладніше пояснити те, про що заявник не повідомив у своїх визнавальних показах
19 березня 2004 року. Отже, видається, що зазначений допит був прямим продовженням визнавальних показань заявника, наданих 19 березня 2004 року. За цих обставин відсутність будь-якого посилання
на визнавальні показання заявника, надані 19 березня 2004 року, не
виключає їхнього впливу на визнання заявника винним.
95. З огляду на зазначені міркування Суд доходить висновку, що
відбулося порушення п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
96. Заявник також скаржився відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенцї, що
його право на справедливий судовий розгляд було порушено, тому що
суди визнали його винним на підставі визнавальних показань, отриманих завдяки застосуванню жорстокого поводження.
97. Суд уже відхилив твердження заявника про жорстоке поводження відповідно до ст. 3 Конвенції. Отже, у зв’язку зі скаргою заявника на його засудження на підставі доказів, отриманих внаслідок жорстокого поводження, питання відповідно до ст. 6 Конвенції не виникає
(див. рішення у справах «Єрохіна проти України» (Yerokhina v. Ukraine),
заява № 12167/04, п. 77, від 15 листопада 2012 року, і «Ніколаєнко проти
України» (Nikolayenko v. Ukraine), заява № 39994/06, п. 71, від 16 листопада 2012 року).
98. Отже, ця скарга є явно необґрунтованою та має бути відхилена
як неприйнятна відповідно до підп. «а» п. 3 та п. 4 статті 35 Конвенції.
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IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
99. Заявник скаржився на інші порушення його конвенційних прав.
100. Суд розглянув ці скарги і вважає, що, враховуючи всі наявні у нього матеріали та тією мірою, якою оскаржувані питання належать до його компетенції, вони не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до
неї. Відповідно Суд відхиляє їх як явно необґрунтовані відповідно до
підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
101. Стаття 41 Конвенції передбачає:
«Якщо Суд визнав 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

102. Заявник вимагав 60 000 євро відшкодування моральної шкоди.
103. Уряд заперечив проти цих вимог і зазначив, що вони є необґрунтованими.
104. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань і тривоги
у зв’язку з фактами, що призвели до встановлення порушення у цій
справі. Ухвалюючи рішення не засадах справедливості, Суд присуджує заявникові 8000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

105. Заявник за цим пунктом не подав жодних вимог. Отже, Суд
не присуджує нічого.
C. Пеня

106. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додане три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги на жорстоке поводження та
ефективність їх розслідування (ст. 3 Конвенції), а також скаргу щодо доступу до захисника (п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції), а решту
скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що не відбулося порушення матеріального аспекту
ст. 3 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції.
5. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців від дати, коли це рішення стане остаточним відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові 8000 (вісім тисяч) євро
відшкодування моральної шкоди та додатково суму будьяких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту держави-відповідача за курсом на
день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 29 січня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

М. Вілліґер
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 «Огородник ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 29644/10)
Рішення
Страсбург
5 лютого 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
5 травня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Огородник проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Вілліґер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,		
п. В. А. Де Ґаетано,
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п. А. Потоцький,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 13 січня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 29644/10) проти України, поданій 5 травня 2010 року до Суду на підставі статті 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України паном Максимом Анатолійовичем Огородником
(далі — заявник).
2. Інтереси заявника, якому було надано правову допомогу, представляли пані Я. Заїкіна та п. Л. Гулуа — юристи, які практикують
у м. Харкові. Уряд України (далі м Уряд) представляв в. о. Уповноваженого, на той час — п. М. Бем.
3. Заявник зокрема твердив, що зазнав жорстокого поводження
з боку працівників міліції та що за цим фактом на національному
рівні не було здійснено ефективного розслідування. Він також скаржився, що було порушено його право не свідчити проти себе та що
на початкових стадіях кримінального провадження щодо нього йому
було відмовлено в доступі до захисника.
4. 10 грудня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1983 році і наразі відбуває покарання
у вигляді позбавлення волі у Бердичівській виправній колонії № 70.
6. На час подій заявник уже мав чотири судимості, зокрема за
вчинення крадіжки. Його було звільнено з установи виконання покарань у жовтні 2007 року.
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7. Від січня 2008 року у Київській та Вінницькій областях було
вчинено низку збройних розбійних нападів та крадіжок.
8. 16 липня 2008 року працівники Управління з боротьби з організованою злочинністю УМВС України у Вінницькій області, отримавши попередні дані про можливу причетність заявника до зазначених
злочинів, затримали його разом із його братом та знайомим. Працівники міліції наблизилися до них, коли ті перебували в автомобілі на
заправці. Останні спробували втекти, але безуспішно. Працівники
міліції вибили скло в боковому вікні та, подолавши опір осіб, які перебували всередині, силоміць витягли їх назовні й застосували до них
наручники. Двоє перехожих були свідками цієї події й надали письмові пояснення міліції, в яких підтвердили все зазначене.
9. У легковій машині було знайдено кілька пістолетів, газові балончики, ювелірні вироби та кілька пар рукавичок.
10. Працівники міліції склали рапорт, у якому зазначалося, що затримані виявили злісну непокору їхнім наказам та намагалися втекти, у відповідь на що до них було застосовано прийоми рукопашного
бою та наручники. У рапорті зазначалося, що вогнепальна зброя не
застосовувалася.
11. Того ж дня, 16 липня 2008 року, заявник зізнався у кількох
епізодах крадіжок та розбійних нападів. Він також написав розписку з приводу того, що не має претензій до працівників міліції та що
до нього не застосовувалися заходи фізичного або психологічного
впливу.
12. 17 липня 2008 року працівники міліції склали протокол про
вчинене заявником адміністративне правопорушення (за законодавством України — незначне правопорушення). У ньому зазначалося, що
під час його затримання на порушення ст. 185 Кодексу України про
адміністративні правопорушення заявник виявив злісну непокору законним вимогам працівників міліції (див. п. 67).
13. Того ж дня заявник написав пояснення, в якому зазначив, що
під час затримання чинив опір працівникам міліції й намагався втекти та що він розкаюється у вчиненому.
14. Того ж дня Замостянський районний суд м. Вінниці (далі —
Замостянський суд) застосував до заявника адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення,
у вигляді адміністративного арешту строком на десять діб від 11 год.
20 хв. 16 липня 2008 року.
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15. Із матеріалів справи випливає (див. п. 42), що 17 липня 2008 року після поміщення заявника до Вінницького ізолятора тимчасового тримання (ITT) його оглянули лікарі. Огляд виявив подряпини та
синці на правому плечі заявника. Не було зафіксовано жодних скарг
або клопотань заявника про надання медичної допомоги.
16. 16, 17, 18, 19 та 22 липня 2008 року заявник письмово давав
визнавальні показання щодо численних епізодів крадіжок і розбійних
нападів, вчинених ним у Вінницькій та Київській областях. Усі його
визнавальні показання супроводжувалися письмовими примітками
слідчого, також підписаними заявником, про те, що останньому було роз’яснено його права. Окрім того, кожні визнавальні показання
супроводжувалися письмовою відмовою заявника від свого права на
правову допомогу.
17. 25 липня 2008 року слідчий затримав заявника за підозрою
в організації озброєної банди, вчиненні численних епізодів крадіжок, розбоїв, відмивання грошей, хуліганства, незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Заявник підписав протокол та зазначив, що погоджується зі своїм
затриманням.
18. 25 та 26 липня 2008 року заявник дав визнавальні показання
стосовно інших епізодів крадіжок та розбоїв.
19. 26 липня 2008 року його оглянув черговий лікар-терапевт
Вінницької центральної міської клінічної лікарні № 2. Заявник не заявляв жодних скарг, і огляд не виявив жодних тілесних ушкоджень
або патологій.
20. Того ж дня заявника було перевезено до м. Вишгорода Київ
ської області, де його тримали під вартою до 7 серпня 2008 року в місцевому ізоляторі тимчасового тримання (далі — ITT), який заявник
описав як металеву клітку у відділку міліції.
21. 28 липня 2008 року Замостянський суд обрав заявнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
22. 30 липня 2008 року заявник пройшов у протитуберкульозному
диспансері флюорографічне обстеження грудної клітки, при цьому не
було виявлено жодних аномалій.
23. 2, 3, 4 та 5 серпня 2008 року заявник повторив свої попередні визнавальні показання й зізнався у вчиненні ще більшої кількості
злочинів. Як і раніше, всі ці визнавальні показання супроводжувалися письмовими підтвердженнями роз’яснення заявнику його прав
та відмовою заявника від свого права на захисника.
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24. 7 серпня 2008 року заявника перевели до Броварського міського відділу ГУ УМВС України в Київській області (далі — Броварський
ITT). Там заявник пройшов стандартний попередній медичний огляд.
Як зазначалося у відповідному журналі, заявник не заявляв жодних
скарг, і огляд не виявив жодних синців, вошей або корости.
25. 14 серпня та 2 вересня 2008 року заявник знову повторив свої
визнавальні показання й відмовився від свого права на захист.
26. 3 вересня 2008 року заявнику викликали швидку допомогу.
Це було зафіксовано під записом № 370 у журналі первинного обстеження та реєстрації надання медичної допомоги особам, які тримаються в ITT. Надана Суду Урядом копія журналу закінчується на записі № 369. Додаткових даних щодо стану здоров’я заявника 3 вересня 2008 року немає (див. також п. 57).
27. 9 вересня 2008 року заявнику знову було викликано швидку
допомогу. Згідно з довідкою, виданою начальником Броварського ITT
27 жовтня 2008 року, це було зроблено за скаргою заявника на головний біль.
28. За твердженнями заявника, 11 вересня 2008 року він поскаржився до Броварської міжрайонної прокуратури Київської області на
жорстоке поводження з ним, але його скарга залишилася без відповіді.
29. 11 вересня 2008 року заявника було перевезено з м. Бровари
до м. Вишгород. Із матеріалів справи випливає (див. п. 42), що після
прибуття до Вишгородського ITT його оглянув лікар. Було зафіксовано деякі синці на плечах, садно на правій скроні та садно на правому
лікті. Згідно з висновком за результатами огляду заявник не заявляв
жодних скарг і не звертався по медичну допомогу.
30. 16, 22 та 26 вересня 2008 року заявник повторив свої попередні визнавальні покази й зізнався у вчиненні ще більшої кількості злочинів. Він також підписав відповідні протоколи, підтвердивши, що
йому було роз’яснено його права та що він відмовився від свого права
на захист.
31. 25 вересня 2008 року заявник відмовився отримувати продовольчо-речову передачу від своїх батьків, яку йому передала адміністрація Вінницького ITT. Як підтверджують пояснення, написані
сусідами заявника по камері, він зробив це, оскільки цигарки та продукти харчування були порізані на дрібні шматки. Заявник відмовився підписувати будь-які акти або писати будь-які пояснення.
32. 30 вересня 2008 року досудове слідство було завершено й матеріали справи передано на розгляд суду.
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33. 7 жовтня 2008 року заявник звернувся до прокуратури Вінницької області із заявою про те, що від 16 до 26 липня 2008 року з ним
жорстоко поводилися працівники Вінницького ITT. Стверджуване
жорстоке поводження включало в себе побиття, душіння поліетиленовим пакетом та підвішування на металевій перекладині. Заявник
також твердив про отримання погроз про те, що, якщо він не зізнається, його брата довічно позбавлять волі за сфабрикованими обвинуваченнями у вчиненні вбивства. Відповідно заявник твердив, що його
примусили підписати численні визнавальні показання та відмови від
правової допомоги. Він також скаржився, що від 26 липня до 7 серпня
2008 року у Вишгородському ITT жорстоке поводження з ним продовжувалося. Заявник зазначав, що хоча його батьки найняли для нього
захисника, його постійно примушували відмовлятися від свого права на правову допомогу. Насамкінець заявник скаржився, що від 7 до
30 серпня 2008 року він зазнавав від працівників Броварського ITT
психологічного тиску та принижень. Він зазначав, що його заява до
прокурора міста Бровари залишилася без відповіді.
34. 13 жовтня 2008 року заявник подав до Вінницького міського
відділу УМВС України у Вінницькій області скаргу на ставлення до
нього працівників Вінницького ITT, яке він вважав таким, що принижує його гідність. Зокрема він посилався на випадок із продовольчоречовою передачею, що трапився 25 жовтня 2008 року.
35. Згодом, у невстановлену дату, начальник зазначеного відділу
міліції за результатами службової перевірки склав висновок, у якому
зазначалося, що протягом тримання заявника у ITT від 16 до 30 липня
2008 року він не отримував жодних продовольчих передач і що заявник поводився з адміністрацією зухвало та грубо.
36. 14 жовтня 2008 року слідчий СУ УМВС України у Вінницькій
області, у провадженні якого перебувала справа заявника, надав обласній прокуратурі письмові пояснення щодо тверджень заявника
про жорстоке поводження. Слідчий твердив, що заявник та особи, затримані як його співучасники, добровільно надали визнавальні показання та відмовилися від свого права на захисника. Оскільки за тих
обставин участь захисника не була обов’язковою, ці відмови було прийнято. Інші причетні працівники міліції надали схожі пояснення.
37. 15 жовтня 2008 року заявник звернувся до Міністра внутрішніх
справ України із заявою, що в усіх установах попереднього ув’язнення
його було піддано різним видам жорстокого поводження та приниження. Він, зокрема, твердив, що 11 вересня 2008 року протягом
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майже восьми годин з ним жорстоко поводилися працівники Вінницького УБОЗ та що це жорстоке поводження включало в себе побиття,
удушення поліетиленовим пакетом, підвішування на залізній перекладині та введення йому бейсбольної бити у задній прохід. Заявник
також твердив, що працівники Вінницького УБОЗ не передали йому
продовольчої передачи, вимагали в нього хабара й не дозволили йому
зустрітися зі своїм захисником, договір із яким уклали його батьки.
38. 18 жовтня 2008 року у відповідь на скаргу заявника на жорстоке поводження прокуратура Вінницької області винесла постанову про
відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників місцевого
підрозділу міліції. У причетних працівників міліції було отримано пояснення й вони заперечили твердження заявника як неправдиві. Як зазначалося у постанові, будь-яких ознак того, що заявник зазнав якихнебудь тілесних ушкоджень або що він скаржився раніше, не було. Тому
вважалося, що заявник добровільно надав визнавальні показання.
39. 27 жовтня 2008 року начальник Броварського ITT, очевидно на
запит прокуратури, видав довідку про тримання заявника у цій установі. У ній зазначалося, що до заявника фізична сила не застосовувалася. Також у довідці зазначалося, що 9 вересня 2008 року заявнику
було викликано швидку допомогу у зв’язку з його скаргами на головний біль, але не наводилося деталей.
40. 31 жовтня 2008 року К., захисник, із яким у невизначену дату
уклали договір батьки заявника, звернувся до Староміського районного суду м. Вінниці з клопотанням про зустріч із заявником. Того ж
дня цей запит було задоволено.
41. 7 листопада 2008 року у Вінницькому СІЗО заявника оглянула комісія лікарів. Комісія визнала стан його здоров’я задовільним.
У висновку обстеження зазначалося, що заявник не подавав жодних
скарг і в нього не було жодних тілесних ушкоджень. Слід зауважити,
що копія зазначеного висновку в матеріалах справи, наявних у Суду,
у тому вигляді, в якому вона була до повідомлення Уряду про заяву,
була дуже поганої якості. Окрім того, висновок написано почерком,
який ледве можна прочитати. Згідно зі стислим викладом фактів, підготовленим на тій стадії Судом, у зазначеному висновку вказувалося
на наявність у заявника кількох синців. Проте, як виявилося пізніше,
на одному аркуші було скопійовано два висновки: один — від 7 листопада 2008 року, а інший — від 5 лютого 2009 року, і саме в останньому
висновку вказувалося на наявність у заявника тілесних ушкоджень
(див. п. 54).
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42. 10 листопада 2008 року старший оперуповноважений ОВС 1-го
відділу внутрішньої безпеки (у Вінницькій області) СВБ УБОЗ УМВС
у Вінницькій області склав висновок за результатами службової перевірки за скаргами заявника на жорстоке поводження (як стисло
викладено у п. 37). Перевірка складалася переважно з відбору пояснень у причетних працівників міліції, які заперечували факт будьякого жорстокого поводження з заявником. У висновку зазначалося,
що медичні огляди заявника від 17 липня та 11 вересня 2008 року виявили деякі тілесні ушкодження, яких було завдано за невстановлених
обставин (детальніше див. пп. 15 та 29). Було ухвалено рішення вважати, що службову перевірку закінчено, і за її результатами будь-яких
доказів на підтвердження скарг заявника не виявлено.
43. 19 листопада 2008 року прокуратура Вінницької області відмовила в порушенні кримінальної справи щодо працівників Вінницького ITT у зв’язку з неналежними умовами тримання заявника та
жорстоким із ним поводженням. У постанові зазначалося, що працівників ITT було опитано й вони заперечили будь-яке жорстоке поводження із заявником. Вони також стверджували, що він перебував під
вартою в належних умовах.
44. 20 листопада 2008 року прокуратура Вінницької області винесла ще одну постанову про відмову в порушенні кримінальної справи — цього разу щодо працівників УБЗОЗ УМВС у Вінницькій області,
причетних до затримання заявника та подальших слідчих дій — через
відсутність складу злочину в їхніх діях. Працівники УБОЗ твердили,
що 16 липня 2008 року заявник та його спільники виявили злісну непокору наказам працівників міліції. Внаслідок цього до них було застосовано «заходи фізичного впливу та ... (наручники)». Крім того, за
твердженнями працівників міліції, затримані добровільно дали визнавальні показання. Насамкінець, прокуратура зазначила, що 26 та
30 липня 2008 року заявника оглядали лікарі, при цьому не було виявлено жодних тілесних ушкоджень, і заявник не подавав жодних скарг
(див. пп. 19 та 22).
45. 4 грудня 2008 року прокуратура Вишгородського району
Київської області відмовила в порушенні кримінальної справи щодо
працівників Вишгородського районного відділу ГУМВС у Київській
області через відсутність у їхніх діях складу злочину. Прокуратурою
було вказано, що зазначені працівники заперечили правдивість скарг
заявника на жорстоке поводження. Окрім того, виявилося, що зрештою заявник сам відмовився від своїх скарг.
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46. Того ж дня Броварська міжрайонна прокуратура Київської області також відмовила в порушенні кримінальної справи щодо працівників Броварського районного управління МВС у Київській області
у зв’язку з умовами тримання заявника у місцевому ITT. Постанова
ґрунтувалася на поясненнях відповідних працівників міліції.
47. 5 січня 2009 року заявник відмовився від послуг адвоката,
найнятого його батьками, і звернувся до Староміського районного суду м. Вінниці з проханням надати його батькам час для пошуку нового адвоката для нього.
48. 15 січня 2009 року заявник повторив зазначену відмову та
звернувся до суду із проханням провести судове засідання за участю
його сестри, яку раніше було допущено до провадження як «цивільного захисника».
49. 15 січня 2009 року заявник звернувся до Староміського районного суду м. Вінниці зі скаргою, що 16 липня 2008 року і пізніше він
зазнавав жорстокого поводження з боку працівників міліції. Він твердив, що всі визнавальні показання та відмови від юридичної допомоги було надано під примусом.
50. Того ж дня заявник також поскаржився до Генеральної прокуратури України на жорстоке з ним поводження під час тримання під
вартою.
51. 27 січня 2009 року Староміський районний суд м. Вінниці призначив заявнику безкоштовного адвоката, оскільки батьки заявника
не змогли найняти йому нового адвоката.
52. 4 лютого 2009 року Староміський районний суд м. Вінниці доручив прокуратурі Київської області та прокуратурі Вінницької області перевірити скарги заявника на жорстоке поводження.
53. 4 лютого 2009 року заявника оглянув лікар, який засвідчив
відсутність будь-яких тілесних ушкоджень, за винятком деяких старих рубців на обох передпліччях. Жодних додаткових деталей у цьому огляді немає.
54. 5 лютого 2009 року заявник пройшов ще один медичний
огляд, яким було виявлено синці на його сідницях розміром 7 × 10 см
та 15 × 10 см відповідно, а також садна від наручників на зап’ястках.
Було зафіксовано ще один синець розміром приблизно 15 × ? см (копія
висновку в матеріалах справи у цій частині є нечитабельною; також
неможливо прочитати, де саме було виявлено цей синець). Незрозуміло, за яких обставин та де саме відбувався цей огляд. Це не прокоментувала жодна зі сторін.
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55. 5 березня 2009 року прокуратура Вишгородського району
Київської області відмовила в порушенні кримінальної справи щодо
працівників міліції з огляду на їхні твердження, в яких вони заперечували правдивість скарг заявника.
56. 11 березня 2009 року прокуратура Київської області скасувала
зазначену постанову як передчасну та поверхову. Вона піддала критиці те, що прокуратура Вишгородського району Київської області
не з’ясувала, коли та за яких обставин заявника було доправлено до
Вишгородського ITT перед його перевезенням до Броварського ITT,
коли його тримали у Броварському ITT, яких працівників міліції було
приставлено до нього та коли. Окрім того, прокуратура Київської області зауважила, що надзвичайно важливо було допитати всіх лікарів,
які оглядали заявника та надавали йому медичну допомогу. За твердженнями заявника, саме після тримання його у Вишгородському ITT
він звернувся по медичну допомогу. Також важливо було проаналізувати всі записи, пов’язані з викликами заявникові швидкої допомоги,
а також висновок за його первинним медичним обстеженням у Броварському ITT. Насамкінець, скарги заявника щодо відмови в побаченні із захисником слугували підставою для перевірки.
57. 24 березня 2009 року старший дільничний інспектор міліції
Вишгородського РВ ГУ УМВС у Київській області видав довідку, в якій
зазначалося, що він здійснив виїзд до Броварського ITT, де перевірив
«журнал первинного обстеження та реєстрації медичної допомоги особам, які тримаються в ІТТ». Два записи, а саме від 7 серпня та
3 вересня 2008 року, стосувалися заявника. Було опитано фельдшера
швидкої допомоги. Вона впізнала свій підпис під записом від 3 вересня 2008 року й усно засвідчила, що надала заявникові допомогу, що
й було зафіксовано у записі. Проте вона відмовилася давати будь-які
письмові пояснення. Зазначена довідка не містить додаткових деталей щодо стану здоров’я заявника 3 вересня 2008 року або щодо того,
яка саме медична допомога йому надавалася (також див. п. 26).
58. 6 травня 2009 року Староміський районний суд м. Вінниці визнав заявника винним за сімнадцятьма епізодами крадіжок за
обтяжуючих обставин та розбійних нападів і обрав йому покарання
у вигляді позбавлення волі строком на одинадцять з половиною років
із конфіскацією всього належного йому майна. Конфісковане майно
включало будинок та легковий автомобіль, який придбали батьки заявника, але суд вважав, що його було придбано в тому числі й за кошти, отримані з доходів від злочинної діяльності заявника. Заявника
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було виправдано за обвинуваченнями у бандитизмі, відмиванні грошей, хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю. Суд зазначив,
що заявник співпрацював зі слідством. На судовому засіданні заявник надав коментарі лише за двома обвинуваченнями: він заперечив
свою участь в одному епізоді крадіжки та в одному епізоді розбійного нападу і твердив, що раніше зізнався у вчиненні цих злочинів під
примусом. Суд зазначив, що скарга заявника не знайшла свого підтвердження.
59. Заявник оскаржив вирок, твердячи, що він добровільно зізнався у вчиненні зазначених злочинів та розкаявся. Посилаючись на свою
співпрацю зі слідством, а також на те, що в нього є неповнолітня дитина, заявник просив про пом’якшення вироку. Він також оскаржив
вирок у частині, пов’язаній із конфіскацією.
60. 16 липня 2009 року апеляційний суд Вінницької області залишив його апеляційну скаргу без задоволення.
61. 16 грудня 2009 року заявник подав касаційну скаргу. Він твердив, що рішення нижчих судів мають бути скасовані як такі, що суперечать ст. 59 Конституції (право на правову допомогу — див. п. 65) та
ст. 398 Кримінально-процесуального кодексу України (що визначає підстави для скасування вироку — див. п. 66). Заявник твердив, що він не
вчиняв злочинів, у яких його було визнано винним, і що він обмовив себе внаслідок «психофізичного впливу та обману працівників міліції».
62. 26 лютого 2010 року Верховний Суд України відмовив у задоволенні касаційної скарги заявника. Щодо твердження про нібито
недобровільний характер його визнавальних показів Верховний Суд
України зазначив, що суд першої інстанції не виявив жодних фактів,
які підтверджують будь-який примус заявника та що заявник не оскаржив цього у своїй апеляційній скарзі. Окрім того, Верховний Суд
України зазначив, що скарги заявника на порушення кримінальнопроцесуального законодавства були надто нечіткими.
63. 18 серпня 2010 року Генеральна прокуратура України направила заявнику листа, в якому зазначила, що вона дала вказівки прокуратурі Вінницької області провести перевірку за його скаргами на
жорстоке поводження.
64. 2 вересня 2010 року прокуратура Вінницької області також направила заявникові листа, в якому вказувала, що вона вже відмовила
в задоволенні його скарг, зокрема 20 листопада 2008 року (див. п. 44).
Прокуратура також посилалася на аналогічну постанову прокуратури Київської області від 7 листопада 2008 року (у наявних у Суду ма-
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теріалах справи немає копії наведеної постанови і немає даних щодо
її змісту).
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Конституція України 1996 року

65. У відповідних положеннях Конституції зазначено:
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
«Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або
пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких
визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за
винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком
суду».
B. Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року

66. У відповідних положеннях Кримінально-процесуального кодексу України у редакції, чинній на час подій, зазначено:
Стаття 395
Обсяг перевірки справи касаційним судом
«Касаційний суд перевіряє законність та обґрунтованість судового
рішення ... в тій частині, в якій воно було оскаржене. Суд касаційної
інстанції вправі вийти за межі касаційних вимог, якщо цим не погіршується становище засудженого чи виправданого ...».
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Стаття 396
Результати розгляду справи судом касаційної інстанції
«У результаті касаційного розгляду справи суд приймає одне з таких
рішень:
1) залишає вирок, постанову чи ухвалу без зміни, а касаційні скарги
чи подання — без задоволення;
2) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і направляє справу на нове
розслідування або новий судовий або апеляційний розгляд;
3) скасовує вирок, постанову чи ухвалу і закриває справу;
4) змінює вирок, постанову чи ухвалу».

Стаття 398
Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали чи постанови
«Підставами для скасування або зміни вироку, ухвали, постанови є:
1) істотне порушення кримінально-процесуального закону;
2) неправильне застосування кримінального закону;
3) невідповідність призначеного покарання тяжкості злочину та
особі засудженого.
Вирок апеляційного суду, постановлений ним як судом першої інстанції,
може бути скасований або змінений і в зв’язку з однобічністю, неповнотою дізнання, досудового чи судового слідства або невідповідністю
висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи...».
C. Кодекс України
про адміністративні правопорушення 1984 року

67. У відповідних положеннях Кодексу України про адміністративні правопорушення у редакції, чинній на час подій, зазначено таке:
Стаття 185
Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції [...]
«Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника
міліції при виконанні ним службових обов’язків ...
тягне за собою накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи
на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, а в разі, якщо за обставинами справи, з урахуван-
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ням особи порушника, застосування цих заходів буде визнано недостатнім, — адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб».

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
68. Заявник скаржився, що під час тримання під вартою його було
піддано надзвичайно жорстокому поводженню. Він також скаржився
на неефективність розслідування з цього питання на національному
рівні. Заявник посилався на ст. 3 Конвенції, в якій зазначено:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

69. Уряд твердив, що скарги заявника на жорстоке поводження
є надто нечіткими та не підтвердженими жодними доказами. Тому
Уряд запропонував Суду визнати їх за цих підстав неприйнятними.
70. Заявник заперечував проти цього аргументу і твердив, що він
надав Суду всю медичну документацію, яку тільки зміг зібрати на
підтвердження своїх скарг.
71. Зважаючи на всі документи з матеріалів справи, особливо медичну документацію, що підтверджує наявність у заявника тілесних
ушкоджень, Суд не вважає скарги заявника за цим пунктом абсолютно безпідставними. Суд також зазначає, що вони порушують серйозні питання факту та права згідно з Конвенцією, розв’язання яких по
требує розгляду по суті. Отже, Суд доходить висновку, що ці скарги не
є явно необґрунтованими в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Не було
встановлено жодних інших підстав для визнання їх неприйнятними.
Тому їх слід визнати прийнятними.
B. Щодо суті

1. Стверджуване жорстоке поводження із заявником
(а) Аргументи сторін
72. Заявник наполягав на своїй скарзі. Він посилався на фактичний виклад стверджуваного жорстокого поводження з ним, стисло
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наведений у його скаргах до національних органів. Заявник також
твердив, що правдивість його скарг підтверджується медичними доказами. У зв’язку з цим він зазначав, зокрема, що кілька разів йому
викликали швидку допомогу у зв’язку з наявними в нього тяжкими
тілесними ушкодженнями.
73. Уряд твердив, що заявник не навів жодних деталізованих аргументів або доказів на підтвердження своїх скарг. Уряд також зазначив, що опір заявника працівникам міліції під час затримання
16 липня 2008 року, а також застосування до нього законної сил були
встановленим фактом. Цим пояснювалися тілесні ушкодження, виявлені під час огляду 17 липня 2008 року. Уряд також посилався на низку
інших медичних оглядів заявника, а саме: від 26 та 30 липня, 7 серпня
та 7 листопада 2008 року, а також від 4 лютого 2009 року, якими не було виявлено жодних тілесних ушкоджень. Уряд твердив, що ця справа подібна до справи «Олександр Смирнов проти України» (Aleksandr
Smirnov v. Ukraine), у якій Суд не встановив порушення матеріального
аспекту ст. 3 Конвенції через відсутність у матеріалах справи переконливих доказів на підтвердження скарги заявника на жорстоке поводження (заява № 38683/06, пп. 52–55, від 15 липня 2010 року).
(b) Оцінка Суду
74. Як неодноразово зазначав Суд, ст. 3 Конвенції є втіленням
однієї з найосновніших цінностей демократичного суспільства. Вона категорично забороняє будь-яке катування або нелюдське чи таке,
що принижує гідність, поводження, незалежно від обставин поведінки потерпілого (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v.
Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 90, ЄСПЛ 2000-ХІ).
75. Оцінюючи докази щодо жорстокого поводження Суд зазвичай
керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Серія A, № 25). Проте
така доведеність може випливати із сукупності ознак чи схожих неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених
між собою. Коли вся чи значна частина інформації щодо подій, про які
йдеться, відома виключно органам влади, — як це має місце у справі
щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів влади, і коли в таких осіб під час їхнього ув’язнення з’являються тілесні
ушкодження, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції щодо
фактів. При цьому тягар доведення можна вважати покладеним на ор-
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гани влади, адже саме вони мають надати задовільні та переконливі
пояснення (див. рішення у справі «Салман проти Туреччини» (Salman v.
Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ЄСПЛ 2000-VII).
76. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що скарги заявника щодо тілесних ушкоджень, отриманих під час його перебування під контролем працівників міліції (у вигляді удушення
поліетиленовим пакетом, підвішування на залізній перекладині та
зґвалтування бейсбольною битою), не підтверджено жодними документальними доказами. Водночас із матеріалів справи випливає, що,
перебуваючи під вартою, в різні проміжки часу заявник зазнав низки
тілесних ушкоджень.
77. Хоча медичні огляди заявника від 26 липня та 7 серпня 2008 року не виявили жодних тілесних ушкоджень, 3 та 9 вересня 2008 року
заявнику було викликано швидку допомогу, а 11 вересня 2008 року
під час медичного огляду було виявлено синці на його плечах та садно
на правій скроні та правому лікті (див. пп. 26, 27 та 29). За винятком
загальної згадки органів влади про те, що 9 вересня 2008 року заявник
скаржився на головний біль, немає жодних даних стосовно того, що
спричинило такі виклики швидкої. Хоча розслідування на національному рівні визнало той факт, що заявник отримав зазначені тілесні
ушкодження, воно зупинилося на висновку про «отримання [заявником] тілесних ушкоджень за невстановлених обставин», хоча протягом усього цього часу заявник перебував під вартою (див. п. 42).
78. Із матеріалів справи, які сторони не коментували, також
випливає, що 5 лютого 2009 року під час медичного огляду заявника в нього було виявлено кілька великих синців на сідницях та саден
на зап’ястках. Важливо, що лише за день до того, 4 лютого 2009 року,
заявник пройшов інший такий огляд, який не виявив жодних тілесних ушкоджень. Тому можна припустити, що заявник отримав тілесні ушкодження між 4 та 5 лютого 2009 року. Випадково чи ні, але це
сталося одразу після того, як суд першої інстанції доручив органам
прокуратури провести перевірку за скаргами заявника на жорстоке
поводження (див. пп. 52–54). Суд не оминув увагою й те, що заявник
не виявив бажання підтримати свою скаргу пізніше під час судового
розгляду його справи. Зважаючи на зазначені медичні докази, неможливо виключати, що подальше жорстоке поводження із заявником переконало його не робити цього.
79. Суд визнає відсутність у цій справі всебічних фактологічних
деталей і медичних доказів щодо всіх тілесних ушкоджень заявника.
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Проте в належний спосіб встановлено, що впродовж перебування під
вартою заявник кілька разів зазнавав тілесних ушкоджень і що їхнє походження так і не було пояснено. Це те, що відрізняє цю справу від справи «Олександр Смирнов проти України» (Aleksandr Smirnov v.
Ukraine), з якою намагався провести аналогію Уряд (див. п. 73). У згаданій справі — на відміну від цієї справи — заявника звільнили, й так
і не було встановлено, коли саме він отримав тілесні ушкодження:
під час перебування під вартою чи лише після звільнення (пп. 52–55).
У цій справі, проте, заявник залишався під контролем працівників
міліції протягом усього часу.
80. За таких обставин та зважаючи на те, що на державі лежить
тягар надання правдивих пояснень щодо тілесних ушкоджень, отриманих особою, яка перебуває під контролем працівників міліції,
Суд доходить висновку, що Уряд переконливо не встановив, що тілесні ушкодження, які отримав заявник, зокрема у вересні 2008 року
та лютому 2009 року, були спричинені будь-якими іншими чинниками, а не жорстоким поводженням під час його перебування під
вартою.
81. Відповідно відбулося порушення матеріально-правового аспекту ст. 3 Конвенції.

2. Стверджувана неефективність розслідування
на національному рівні
(а) Аргументи сторін
82. Заявник твердив, що національні органи влади не доклали вагомих зусиль для встановлення істини щодо жорстокого поводження
з ним працівників міліції або для покарання причетних до цього осіб.
Заявник зазначав, що органи слідства так і не допитали його як потерпілого від стверджуваного жорстокого поводження, хоча було допитано працівників міліції і їхні свідчення прийнято як правдиві.
83. Заявник зазначив, що навіть його скарги на такий серйозний
випадок жорстокого поводження, як зґвалтування бейсбольною битою, так і не були перевірені й у зв’язку з цим не було призначено жодних медичних оглядів.
84. Загалом заявник наполягав, що розслідування було поверховим і не було незалежним, оскільки його доручали органам влади,
близько пов’язаним із працівниками міліції, яких заявник звинувачував у жорстокому поводженні.
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85. Уряд твердив, що за кожною зі скарг заявника на жорстоке поводження працівників міліції відбувалися негайні та ретельні перевірки, що включали в себе розгляд пов’язаних із цим документів та
відібрання пояснень у причетних працівників міліції.
86. Уряд також зауважив, що заявник не оскаржив жодної з винесених за результатами розгляду його скарг постанов органів прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників
міліції.
(b) Оцінка Суду
(i) Загальні принципи практики
87. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу на
жорстоке поводження з нею, яке було таким, що порушує ст. 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком держави
відповідно до ст. 1 Конвенції, за своїм змістом вимагає ефективного
офіційного розслідування. Для того, щоб таке розслідування вважалось «ефективним», воно має спричинити встановлення фактів справи та встановлення і покарання винних осіб. Державні органи влади
повинні вживати всіх розумних і доступних їм заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають стосунок до події, зокрема показів
свідків та експертних висновків тощо. Будь-які недоліки в розслідуванні, які підривають можливість встановити під час розслідування
причини заподіяння тілесних ушкоджень або винних осіб, ставлять
під сумнів дотримання цього стандарту, а вимоги оперативності та
розумної швидкості є безумовними в цьому контексті (див., серед багатьох інших джерел, рішення від 28 жовтня 1998 року у справі «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), пп. 102 та
наступні, Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII). Для того, щоб
розслідування було ефективним, особи, відповідальні за слідство,
й ті, які його проводять, мають бути незалежними і за законом, і на
практиці. Це вимагає не тільки відсутності ієрархічного або інституційного зв’язку з особами, щодо дій яких було подано скаргу, а й незалежності на практиці (див., напр., рішення від 5 листопада 2009 року у справі «Колеві проти Болгарії» (Kolevi v. Bulgaria), заява № 1108/02,
п. 193). Слідство має закінчуватися обґрунтованою постановою, щоб
запевнити громадськість у дотриманні принципу верховенства права
(див., із необхідними змінами, рішення у справах «Келлі та інші проти
Сполученого Королівства» (Kelly and Others v. the United Kingdom), заява
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№ 30054/96, п. 118, від 4 травня 2001 року, та «Ляпін проти Росії» (Lyapin
v. Russia), заява № 46956/09, п. 126, від 24 липня 2014 року).Окрім того, поняття ефективного засобу юридичного захисту щодо тверджень
про жорстоке поводження також включає в себе ефективний доступ
заявника до процесу розслідування (див. згадане рішення у справі
«Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), п. 117).
(ii) Застосування зазначених принципів у цій справі
88. Суд зазначає, що від вересня 2008 року заявник неодноразово скаржився національним органам влади на жорстоке поводження
з ним. Розслідування з цього приводу на національному рівні переважно складалося з отримання пояснень від причетних працівників
міліції, хоча за жодних умов не вважалося за необхідне допитати самого заявника. Слідчі органи також не призначали проведення судово-медичних експертиз заявника для перевірки його тверджень.
89. Загалом видається, що спосіб, у який органи влади підходили до розслідування за скаргами заявника, спрямовувався радше на
виправдання підозрюваних працівників міліції, ніж на встановлення об’єктивних обставин, за яких заявник отримав тілесні ушкодження.
90. Суд зазначає, що у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v.
Ukraine) (заява № 23893/03, пп. 173–180, від 15 травня 2012 року) він
дійшов висновку, що небажання органів влади забезпечити здійснення оперативного та ретельного розслідування скарг підозрюваних
у вчиненні кримінальних злочинів на жорстоке поводження становить системну проблему в сенсі ст. 46 Конвенції. Суд вважає, що ця
проблема також проявилася й за обставин цієї справи.
91. Із цього випливає, що відбулося порушення процесуального
аспекту ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
ТА ПІДПУНКТУ «С» ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
92. Заявник також скаржився, що у зв’язку з наданням ним визнавальних показів під примусом та за відсутності юридичної допомоги
у його справі не було справедливого судового розгляду. Заявник посилався на п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, у відповідних частинах
яких зазначено таке:
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«1. Кожен має право на справедливий ... розгляд його справи ... судом ..., який ... встановить обґрунтованість будь-якого висунутого
проти нього кримінального обвинувачення ...
3. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку: ...
с) 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».
А. Щодо прийнятності

93. Уряд твердив, що скаргу заявника на те, що він надав визнавальні показання під тиском, слід відхилити як явно необґрунтовану.
Щодо скарги заявника на відсутність юридичної допомоги на початковому етапі провадження Уряд зазначив, що заявник не порушував
це питання ані у своїй апеляційній, ані в касаційній скаргах. Тому
Уряд твердив, що заявник не вичерпав національних засобів юридичного захисту відповідно до п. 1 ст. 35 Конвенції. З іншого боку Уряд
твердив, що якби заявник вважав, що після оголошення вироку судом
першої інстанції в нього не було ефективних національних засобів
юридичного захисту, він мав звернутися до Суду із заявою протягом
шести місяців після цього.
94. Заявник заперечив проти цих аргументів. Він твердив, що
у своїй касаційній скарзі в належний спосіб заявив скаргу щодо обмеження його доступу до юридичної допомоги на початковому етапі провадження та що Верховний Суд України мав необхідні повноваження
для виправлення будь-яких помилок і недоліків у рішеннях нижчих
судів. Відповідно шестимісячний строк для подання відповідної заяви до Суду має обчислюватися від дати ухвалення Верховним Судом
України остаточного рішення у кримінальному провадженні щодо
нього. Заявник також твердив, що скарга про надання визнавальних
показів під примусом є належно обґрунтованою.
95. Суд зазначає, що він проаналізував аналогічну ситуацію
у справі «Сергій Афанасьєв проти України» (Sergey Afanasyev v. Ukraine)
(заява № 48057/06, пп. 50–53, рішення від 15 листопада 2012 року),
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у якій заявник в апеляційному провадженні не порушував питання
щодо відсутності доступу до захисника, але фактично посилався на
це в касаційній скарзі. Суд вважав, що національні органи були достатньою мірою поінформовані про скаргу заявника й у них було достатньо можливостей для виправлення ситуації до того, як про неї
буде заявлено на міжнародному рівні.
96. Суд вважає, що в цій справі аналогічний висновок є застосовним з огляду на те, що у своїй касаційній скарзі (див. пп. 61 та 65) заявник чітко заявив про порушення його прав відповідно до ст. 59 Конституції (право на правову допомогу). Тому Суд відхиляє заперечення
Уряду.
97. Окрім того, зважаючи на свої висновки за скаргами заявника
відповідно до ст. 3 Конвенції (див. пп. 81 та 91), Суд не погоджується
з аргументом Уряду, що скарга заявника на порушення його права не
свідчити проти себе була абсолютно безпідставною.
В. Щодо суті

1. Аргументи сторін
99. Заявник твердив, що від самого початку його було затримано
з побічних мотивів, що дало працівникам міліції змогу застосовувати до нього тиск і відмовити йому в доступі до захисника. Заявник
зазначав, що численні визнавальні показання, отримані від нього
внаслідок фізичного жорстокого поводження або психологічного
тиску (яке не припинялося навіть після затримання його як підозрюваного у вчиненні кримінального злочину, а не особи, яка вчинила
адміністративне правопорушення), були використані для забезпечення визнання його винним. Заявник зауважив, що суд першої інстанції не розглядав його скарги на жорстоке поводження працівників міліції.
100. Уряд твердив, що на початку затримання заявника й регулярно після того йому в належний спосіб роз’яснювалися його права та що заявник сам неодноразово відмовлявся від свого права на
правову допомогу. Уряд також зазначав, що в національних судів не
було підстав для сумнівів у добровільному характері визнавальних
показів заявника, а отже, їхнє посилання на ці визнавальні показання
не можна вважати таким, що порушує право заявника не давати показання щодо себе.
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2. Оцінка Суду
(а) Загальні принципи
101. Суд, беручи до уваги особливу вразливість обвинуваченого
на початкових етапах провадження, коли він потрапляє у стресову ситуацію й одночасно стикається з дедалі складнішими положеннями
кримінального законодавства, послідовно вказував, що забезпечення
доступу до захисника на ранніх етапах є процесуальною гарантією
права не свідчити проти себе та головною гарантією недопущення
жорстокого поводження. Усі винятки з реалізації цього права повинні
бути чітко визначеними, а їхня дія має бути суворо обмеженою в часі.
Ці принципи є особливо актуальними в разі серйозних обвинувачень,
бо саме тоді, коли особі загрожує найсуворіше покарання, її право на
справедливий судовий розгляд має забезпечуватися в демократичному суспільстві максимально можливою мірою (див. рішення у справі
«Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02,
п. 54, ЄСПЛ 2008).
102. Як правило, доступ до захисника має надаватися з першого
допиту підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків,
коли за конкретних обставин відповідної справи продемонстровано,
що є вагомі підстави для обмеження такого права (див. згадане рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 55). Право
на захист буде в принципі непоправно порушено, якщо визнавальні
показання, отримані під час допиту правоохоронними органами без
доступу до захисника, використовуватимуться з метою її засудження
(там само).
103. Зазначені принципи права на захист і права не свідчити
проти себе відповідають загальновизнаним міжнародним стандартам прав людини (див. п. 38), які є головними складовими поняття
справедливого судового розгляду та раціональна суть яких пов’язана,
зокрема, із захистом обвинуваченого від свавільного тиску органів
влади. Вони також сприяють попередженню помилок під час здійснення правосуддя та досягненню цілей ст. 6 Конвенції, зокрема дотриманню принципу рівності між органами слідства чи прокуратури
та обвинуваченим (див. згадане рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 53, рішення у справах «Биков проти Росії»
(Bykov v. Russia) [ВП], заява № 4378/02, п. 92, від 10 березня 2009 року,
та «Піщальніков проти Росії» (Pishchalnikov v. Russia), заява № 7025/04,
п. 68, від 24 вересня 2009 року). Право не свідчити проти себе перед
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бачає, зокрема, що в кримінальній справі сторона обвинувачення, намагаючись довести вину обвинуваченого, не може використовувати
докази, здобуті всупереч волі обвинуваченого за допомогою методів
примусу чи тиску (див. рішення у справі «Яллох проти Німеччини»
(Jalloh v. Germany) [ВП], заява № 54810/00, п. 100, ЄСПЛ 2006-ІХ, з подальшими посиланнями).
104. Насамкінець Суд повторює, що будь-яка відмова від гарантованих Конвенцією прав тією мірою, якою вона дозволяється, не
повинна суперечити жодному важливому суспільному інтересу, має
бути встановлена в недвозначний спосіб та супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важливістю такої відмови (див.
рішення у справі «Сейдовіч проти Італії» (Sejdovic v. Italy) [ВП], заява
№ 56581/00, п. 86, ЄСПЛ 2006-ІІ).
(b) Застосування зазначених принципів у цій справі
105. Звертаючись до фактів цієї справи, Суд зазначає, що, як це
випливає з наявних доказів, у липні 2008 року працівники міліції
мали інформацію про причетність заявника до низки розбійних нападів і крадіжок. Саме з метою перевірки цієї інформації вони затримали заявника разом із двома іншими особами 16 липня 2008 року.
Проте тримання заявника під вартою з 16 по 25 липня 2008 року було
задокументовано як стягнення за адміністративне правопорушення
у вигляді непокори законним розпорядженням та вимогам працівників міліції.
106. Суд зазначає, що протягом цього періоду заявник фактично
вважався підозрюваним у кримінальній справі. Упродовж зазначеного періоду він майже щодня давав визнавальні показання щодо вчинення розбійних нападів і крадіжок, а також неодноразово підписував відмову від правової допомоги. Зосереджуючи увагу на реаліях
ситуації, а не на її зовнішньому вигляді та використаній термінології,
Суд вважає, що адміністративний арешт заявника був насправді частиною тримання його під вартою як підозрюваного в кримінальній
справі (див. рішення у справі «Кафкаріс проти Кіпру» (Kafkaris v. Cyprus)
[ВП], заява № 21906/04, п. 116, ЄСПЛ 2008).
107. Суд неодноразово засуджував практику поміщення особи під
адміністративний арешт для забезпечення можливості допитати її як
підозрюваного у вчиненні кримінального злочину, не дотримуючись
її процесуальних прав. Суд, зокрема, встановлював, що органи влади
України часто вдаються до такої практики, щоб, за необхідності, обій-
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ти законодавчу вимогу про обов’язкову участь захисника (див., напр.,
рішення у справах «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko
v. Ukraine), заява № 22313/04, п. 54, від 28 жовтня 2010 року, та «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, п. 264, від 21 квітня 2011 року). Цей випадок є іншим,
оскільки справа заявника не передбачала підстав для обов’язкової
участі захисника, навіть якби від самого початку заявник формально вважався підозрюваним у вчиненні злочину. Не аналізуючи власне
законність адміністративного арешту заявника, що не охоплюється
його скаргами відповідно до ст. 6 Конвенції, Суд зазначає, що в заявника залишалася можливість вимагати участі захисника або відмовитися від нього й у провадженні про адміністративне правопорушення,
й у кримінальному провадженні. Як уже зазначалося, він неодноразово відмовлявся від цього права. Його відмови не порушували би жодних питань відповідно до підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, якби вони були
добровільними та щирими. Проте висновки Суду щодо скарг заявника
відповідно до ст. 3 Конвенції (див. пп. 81 та 91) вказують на те, що це
було не так. Визнавальні показання заявника, надані тоді, коли він не
мав захисника, також не можуть вважатися такими, що надавалися
свідомо та добровільно.
108. Поза увагою Суду не залишилось і те, що насправді заявник
так і не відмовився від більшості своїх визнавальних показів, навіть
коли в нього був захисник. Проте заявнику навряд чи можна дорікати
в цьому, зважаючи на його явну вразливість та незабезпечення органами влади його фізичної недоторканості та захисту від залякування і жорстокого поводження навіть на стадії судового розгляду (див.
п. 54). Хоча саме суд першої інстанції був зобов’язаний переконливо
встановити, чи були визнавальні показання та відмови заявника від
правової допомоги добровільними чи ні, видається, що для цього не
було докладено жодних зусиль.
109. Аналогічно, розгляд Верховним Судом України скарги
заявника на порушення його процесуальних прав був формалі
стичним.
110. Тому Суд вважає, що права заявника не свідчити проти себе
та на правову допомогу було в неналежний спосіб обмежено під час
досудового слідства та що це обмеження не було виправлено під час
судового розгляду.
111. Для Суду цього достатньо, щоб дійти висновку, що відбулося
порушення п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції.
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III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
112. Заявник також скаржився, не посилаючись на жодні конкретні положення Конвенції, що тримання його під вартою від 16 липня до 5 листопада 2008 року було незаконним. Він також скаржився
відповідно до ст. 6 Конвенції, що його захисники не виконували свої
обов’язки в належний спосіб; що суди, які розглядали його справу,
були упередженими, а судді апеляційного суду отримали від нього
хабара; та що визнання його винним загалом було несправедливим.
За тим самим положенням він також скаржився на тривалість провадження. Заявник також скаржився, що конфіскація, призначена судами
у зв’язку з визнанням його винним, стосувалася майна, яке насправді
йому не належало й до якого він не мав стосунку. Насамкінець заявник скаржився на деякі проблеми з надсиланням вихідної кореспонденції зі слідчого ізолятора.
113. З огляду на всі наявні в нього матеріали та тією мірою, якою
питання, щодо яких подано скаргу, належать до його компетенції, Суд
вважає, що вони не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод,
гарантованих Конвенцією або протоколами до неї. Із цього випливає,
що ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 та п. 4 ст. 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
114. 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

115. Заявник вимагав повторного розгляду справи та 160 000 євро
відшкодування моральної шкоди.
116. Уряд заперечив проти цієї вимоги як безпідставної та в будьякому разі надмірної.
117. З урахуванням усіх обставин цієї справи Суд погоджується
з тим, що заявник вочевидь зазнав моральної шкоди, яку не можна
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відшкодувати самим лише визнанням порушення. Здійснюючи оцінку на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 12 000 євро
відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися.
118. До того ж Суд зазначає, що в тому разі, коли особу — як це
сталося в цій справі — було засуджено судом за результатами судового
процесу, який не відповідав вимогам Конвенції щодо справедливості,
належним способом виправлення такого порушення за загальним
правилом є новий розгляд, перегляд або відновлення провадження за
вимогою заявника (див., напр., згадане рішення у справі «Леонід Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko v. Ukraine), п. 65).
B. Судові та інші витрати

119. Заявник не подав жодних вимог за цим пунктом, окрім клопотання про надання правової допомоги. Тому Суд нічого не присуджує.
C. Пеня

120. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги відповідно до ст. 3 та п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6
(щодо права на юридичну допомогу та права не свідчити проти себе)
Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3
Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції.
5. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити заявникові 12000 (дванадцять
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тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково
суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума
має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 5 лютого
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар
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Жизіцький 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 «ЖИЗІЦЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 57980/11)
Рішення
Страсбург
19 лютого 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
19 травня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Жизіцький проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 20 січня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 17735/06) проти України, поданій 8 вересня 2011 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянином України паном Валентином Цезаровичем Жизіцьким
(далі — заявник).
2. Інтереси заявника представляла пані М. Чухась, юрист, що
практикує у м. Городок Хмельницької області. Уряд України (далі –
Уряд) представляв його Уповноважений, п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, зокрема, що зазнав жорстокого поводження
працівників міліції та що на національному рівні не було здійснено
ефективного розслідування стосовно цього питання. Він також скаржився, що його було несправедливо засуджено на підставі визнавальних показів, отриманих під примусом і за відсутності захисника.
4. 28 листопада 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1971 році й наразі відбуває покарання
у вигляді позбавлення волі.
6. 1 травня 2007 року близько 1 год ранку тіло пані Х., дружини
заявника, з якою він жив роздільно, було виявлено з численними ножовими пораненнями.
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7. Пізніше 1 травня 2007 року близько 3 год. ночі заявника було затримано та допитано міліцією. Його допит було задокументовано як
допит у якості свідка. Заявник зізнався у вчиненні вбивства пані Х.
8. Заявник виклав обставини, за яких надав визнавальні покази, в такий спосіб. Його було доправлено до Городоцького районного
відділу УМВС України в Хмельницькій області, де працівники міліції
погрожували йому з метою отримання від нього визнавальних показів. Оскільки заявник відмовився зізнаватися, вони застосували
до нього наручники у положенні «за спиною», вдягли йому на голову
чорну шапку так, що вона закривала очі, та повели його кудись сходами вниз. Заявника посадили на стілець і прив’язали його ноги до
ніжок стільця. Заявник відчув, як щось торкнулося його голови позаду вух і як щось притиснули йому до скронь, а коли його тіло почало труситися і здригатися, він усвідомив, що до нього застосовують
електричний струм. Це повторювалась кілька разів. Заявник впав зі
стільця. Після цього працівник міліції розстібнув брюки заявника та
прикріпив електричні дроти до його геніталій. Після ще кількох ударів
електричним струмом по його геніталіях заявник погодився зізнатися у вчиненні вбивства, інкримінованого йому. Після того, як він
сказав, що не може пригадати деякі деталі, до нього знову застосували електричний струм. Один із працівників міліції, які брали участь
у жорстокому поводженні, поскаржився заявникові, що той зіпсував
йому святкування дня народження, та висловив свою рішучість щодо
отримання від нього визнавальних показів.
9. Згідно з перебігом подій, викладеним Урядом, заявник не зазнавав будь-якого жорстокого поводження та добровільно зізнався
у вчиненні вбивства.
10. Увечері 1 травня 2007 року було зафіксовано «явку заявника
з повинною» і його допитали ще раз — цього разу як підозрюваного.
Він підписав протокол, у якому було вказано, що заявникові роз’яснено
його право на правову допомогу. Як було зазначено у протоколі допиту, спочатку заявник висловив бажання, щоб його інтереси представляв адвокат, але пізніше вирішив відмовитися від свого права на
правову допомогу. Під час допиту він зазначив, що його відмова не
є наслідком будь-якого жорстокого поводження.
11. Того ж дня на підставі постанови слідчого експерт з Ярмолинецького міжрайонного відділення судово-медичної експертизи
оглянув заявника на предмет наявності тілесних ушкоджень. У разі
виявлення таких ушкоджень експерт мав встановити їхнє розташу-
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вання та характер і, насамкінець, відповісти на запитання, чи могли
такі тілесні ушкодження бути завдані в результаті боротьби з потерпілою.
12. Від 2 травня 2007 року, інтереси заявника представляв захисник Б., якого найняла сестра заявника. Заявника за присутності захисника було допитано як підозрюваного і він підтвердив свої визнавальні покази. Він також підтвердив їх під час відтворення обстановки та обставин події, здійсненої того ж дня за участі його захисника.
13. 3 травня 2007 року експерт, який оглядав заявника 1 травня
2007 року, склав висновок експертизи. У висновку зазначалось про
такі виявлені ушкодження: синець на лівій лопатці, синець з лівого
боку тулуба, синець під правою лопаткою, синець на лівому плечі
та ще один синець на верхній частині лівого передпліччя, синець
на лівому зап’ястку, синці на тильному боці долоні та на правому
зап’ястку, а також садно та синець на лівому вусі. Відповідно до експертного висновку зазначені тілесні ушкодження могли бути завдані
за один-два дні до обстеження ударами тупими предметами з обмеженою контактною поверхнею або через падіння на рівну поверхню.
Вони були оцінені як легкі. На додачу експерт вказав на два садна за
правим вухом заявника, які могли утворитися від дії твердих тупих
предметів з обмеженою площею поверхні та трохи загостреним краєм
(таких, як нігті). За його оцінкою, ці ушкодження утворилися за день
до обстеження. Було також виявлено давніші синці, які утворилися за
три-п’ять днів до обстеження.
14. 4 травня 2007 року заявника було знову допитано за присутності захисника. Він підтвердив свої визнавальні покази. Стосовно
своїх ушкоджень він пояснив, що зазнав їх на будівництві та під час
бійки з пані Х. Заявник заявив, що не зазнавав жорстокого поводження працівників міліції.
15. Того ж дня Городоцький районний суд Хмельницької області
обрав заявникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Під час судового засідання він повторив свої визнавальні покази та не
заявляв жодних скарг.
16. Того ж дня, 4 травня 2007 року, у Городоцькій центральній
районній лікарні заявника обстежила комісія лікарів. Вони оцінили
стан його здоров’я як задовільний.
17. Від 8 травня 2007 року замість захисника Б. інтереси заявника почав представляти захисник Т. Заявник одразу ж відмовився
від своїх визнавальних показів і подав до прокуратури Городоцького
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району Хмельницької області скаргу на жорстоке поводження. Заявник твердив, що обмовив себе внаслідок застосування до нього примусу та що він не вчиняв зазначеного злочину. Він твердив, що працівники міліції застосовували до нього електричний струм, та зазначав,
що інших видів жорстокого поводження до нього не застосовувалося.
Щодо наявних у нього синців заявник зазначив, що вони могли утворитися внаслідок падіння на підлогу, коли він був прив’язаний до
стільця. Він також пояснив, що навіть коли його інтереси представляв
захисник Б. він боявся сказати правду і повторив свої визнавальні покази, оскільки йому так порадив захисник.
18. 10 травня 2007 року заявника було допитано за присутності його захисника T. Підтвердивши свою скаргу на жорстоке поводження,
заявник повідомив, що його вухо було ушкоджено раніше — до подій
у міліції.
19. 7 червня 2007 року стосовно заявника було складено ще один
висновок судово-медичної експертизи. Експерту було поставлено запитання, чи були у заявника будь-які ушкодження, які б свідчили, що
1 травня 2007 року до нього застосовувався електричний струм. Згідно з висновком у заявника було три поверхневі рани на геніталіях, які
утворилися щонайменше за два тижні до обстеження. Експерт вважав
за неможливе встановити, чи утворилися ці рани внаслідок ударів
електричним струмом. Проте експерт зазначила, що виключити таку
можливість теж не можна.
20. 14 листопада 2007 року прокурор допитав судово-медичного
експерта, яка обстежувала заявника 1 травня та 7 червня 2007 року
(див. пункти 11, 13 і 19). Вона зазначила, зокрема, що синці, виявлені
на його зап’ястках 1 травня 2007 року, могли бути спричинені наручниками. Експерт також зазначила, що до 7 червня 2007 року заявник
не звертався зі скаргами на застосування до нього електричного струму. Час утворення ран на геніталіях точно встановити було неможливо. Час їхнього загоєння значною мірою залежав від індивідуальних
особливостей. Загалом експерт вважала малоймовірним, що ці ушкодження були завдані заявникові 1 травня 2007 року за описаних
ним обставин.
21. Того ж дня прокурор також допитав дерматолога, який брав
участь в обстеженні заявника 4 травня 2007 року (див. п. 16). Лікар зазначила, що вона оглянула геніталії заявника та не виявила ані ран,
ані інших слідів жорстокого поводження. Вона також зазначила, що
заявник не подавав жодних скарг.
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22. Упродовж періоду від травня 2007 року до січня 2008 року органи
прокуратури шість разів виносили постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи щодо працівників міліції, причетних до стверджуваного жорстокого поводження із заявником. П’ять із цих постанов
було скасовано на підставі неповноти та поверховості розслідування.
Що стосується шостої постанови (від 29 січня 2008 року), то залишається нез’ясованим, чи було її зрештою скасовано. Висновок від 7 червня
2007 року згадувався лише в одній постанові — від 16 листопада 2007 року. Проте прокуратура дійшла висновку, що його не можна вважати достатнім доказом застосування до заявника електричного струму.
23. 27 лютого 2008 року Дунаєвецький районний суд Хмельницької області (далі — Дунаєвецький суд) визнав заявника винним
у вчиненні умисного вбивства пані Х. та призначив йому покарання
у вигляді тринадцяти років позбавлення волі. Суд ґрунтувався, зокрема, на «явці заявника з повинною» та інших визнавальних показах.
Що стосується його скарг на жорстоке поводження, то суд відхилив їх
як такі, що спростовуються матеріалами справи.
24. Заявник оскаржив вирок. Він доводив, що обмовив себе під
примусом, та вказав на певні суперечності у доказах.
25. 14 травня 2008 року апеляційний суд Хмельницької області
(далі — апеляційний суд) залишив вирок суду першої інстанції без змін.
26. Заявник оскаржив це рішення в касаційному порядку. У касаційної скарзі він повторював доводи, які раніше наводив у своїй апеляційній скарзі.
27. 14 квітня 2009 року Верховний Суд України скасував ухвалу
від 14 травня 2008 року та скерував справу на новий розгляд до апеляційного суду. Суд зазначив, що апеляційний суд недостатньо ретельно розглянув аргументи заявника. Верховний Суд України також
скритикував суди нижчих інстанції за формальний підхід під час розгляду тверджень заявника про жорстоке поводження. Суд зазначив,
що не було здійснено оцінку наявних у матеріалах справи медичних
документів, згідно з якими не можна було виключити, що заявник міг
зазнати тілесних ушкоджень за вказаних ним обставин.
28. 27 липня 2009 року апеляційний суд скасував вирок від 27 лютого 2008 року та скерував справу до прокуратури Городоцького району на додаткове розслідування. Суд послався на питання, про які зазначив Верховний Суд України.
29. 17 березня 2010 року Дунаєвецький районний суд оголосив новий вирок, резолютивна частина якого була ідентичною резолютивній
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частині вироку від 27 лютого 2008 року. Як і раніше, суд ґрунтувався
на первинних визнавальних показах заявника, включно з показами
від 1 травня 2007 року, які були зафіксовані як його «явка з повинною». Суд відхилив усі аргументи захисту, вважаючи їх нічим іншим,
як спробою заявника уникнути кримінальної відповідальності. Щодо
його мотивів вбивства, суд вважав, що це були ревнощі та бажання
возз’єднання з пані Х. Твердження про агресивну поведінку заявника
щодо потерпілої в минулому було підтверджено кількома свідками.
Насамкінець твердження заявника щодо застосування до нього електричного струму було відхилене як таке, що спростовується матеріалами справи. У зв’язку з цим суд зазначив, що заявник дав визнавальні покази за присутності свого захисника Б.
30. Заявник подав апеляційну скаргу на вирок, а пізніше — касаційну скаргу, в яких повторив свою попередню аргументацію.
31. 26 травня 2010 року та 24 березня 2011 року апеляційний суд
Хмельницької області й Верховний Суд України відповідно залишили
вирок від 17 березня 2010 року без змін.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
32. Відповідні положення Конституції України, Кримінального
кодексу України і Кримінально-процесуального кодексу України наведено, зокрема, у рішенні від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine, заява
№ 42310/04, пп. 121–123, 131, 134 і 138 з подальшими посиланнями).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник скаржився, що після затримання 1 травня 2007 року
він зазнав жорстокого поводження працівників міліції та що у зв’язку
із цим не було здійснено ефективного розслідування на національному рівні. Він посилався на статтю 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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A. Щодо Прийнятності

34. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прий
нятною.
b. Щодо Суті

1. Стверджуване жорстоке поводження із заявником
(a) Аргументи сторін
35. Заявник тверджував, що під час перебування в міліції його
було піддано катуванню за допомогою електричного струму. Посилаючись зокрема на висновок судово-медичного експерта від 7 червня
2007 року, він наголошував, що факт завдання йому тілесних ушкоджень під час перебування в міліції є встановленим. Заявник також
доводив, що хоча органи влади заперечували факт застосування до
нього електричного струму, вони не надали жодного правдоподібного
пояснення щодо походження його ушкоджень.
36. Уряд твердив, що заявник не довів поза розумним сумнівом
достовірність своїх тверджень про жорстоке з ним поводження. Уряд
зазначив, що він зазнав деяких тілесних ушкоджень до його затримання працівниками міліції та що держава за них відповідальності
не несе.
37. Уряд також зауважив, що під час його допиту 4 травня 2007 року за присутності захисника заявник чітко зазначив, що не зазнавав
жорстокого поводження з боку працівників міліції.
(b) Оцінка Суду
38. Як Суд неодноразово зазначав, ст. 3 Конвенції є втіленням
однієї з найважливіших цінностей демократичних суспільств (див.
серед багатьох інших посилань рішення у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France) [ВП], заява № 25803/94, п. 95, ЄСПЛ
1999‑V). У разі подання скарг за цією статтею Суд повинен провести
особливо ретельний аналіз, і він робитиме це з урахуванням усіх наданих сторонами документів (див. рішення у справах «Матьяр проти
Туреччини» (Matyar v. Turkey), заява № 23423/94, п. 109, від 21 лютого
2002 року, та «Улькю Екінджі проти Туреччини» (Ülkü Ekinci v. Turkey), заява № 27602/95, п. 136, від 16 липня 2002 року).
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39. Суд, оцінюючи докази, керується критерієм доведеності «поза
розумним сумнівом». Така доведеність може випливати із сукупності
достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою ознак чи подібних неспростовних презумпцій факту (див. як класичний приклад
рішення від 18 січня 1978 року у справі «Ірландія проти Сполученого
Королівства» (Ireland v. the United Kingdom), п. 161, Серія A, № 25). Коли вся чи значна частина інформації про події, про які йдеться, відома виключно органам влади — як це є у справі щодо ув’язнених осіб,
які перебувають під контролем органів влади, — і коли у таких осіб
під час їхнього ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції щодо фактів. При цьому
тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, адже
саме вони мають надати задовільні та переконливі пояснення (див.
рішення у справі «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100, ЄСПЛ 2000‑VII).
40. Повертаючись до цієї справи, Суд зауважує, що дві судово-медичні експертизи, від 1 травня (відповідний висновок було датовано
3 травня 2007 року) та 7 червня 2007 року, виявили на тілі заявника
тілесні ушкодження.
41. Суд зазначає, що тілесні ушкодження, зафіксовані під час першого обстеження, становили собою низку синців та саден і могли бути завдані й до затримання заявника, й під час тримання під вартою
(див. п. 13).
42. Суд також зазначає, що друга судово-медична експертиза заявника, яку було здійснено 7 червня 2007 року, виявила на його геніталіях три рани, які за оцінкою виникли за два-чотири тижні до цього
обстеження (див. пп. 19 і 20). З огляду на те, що заявника було затримано 1 травня 2007 року, це означає, що він вочевидь зазнав зазначених
ушкоджень під час перебування в міліції. Його версію щодо їхнього
виникнення внаслідок застосування до нього електричного струму
висновками експертів спростовано не було. Так, експерт спочатку зазначила, що цієї можливості не можна виключати, а потім висловила
свою думку, що це було малоймовірно. Проте жодного альтернативного пояснення походження зазначених тілесних ушкоджень так і не
було наведено. За цих обставин Суд вважає, що твердження заявника
про застосування до нього електричного струму має достатню доказову базу.
43. Щодо тяжкості зазначеного жорстокого поводження Суд зазначає, що у своїй практиці він уже встановлював, що застосування
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до особи електроструму є особливо тяжкою формою жорстокого поводження, здатною викликати сильний біль і нестерпні страждання,
а отже, має вважатися катуванням, навіть якщо воно не призводить
до жодних тривалих розладів здоров’я (див. рішення у справах
«Полонський проти Росії» (Polonskiy v. Russia), заява № 30033/05, п. 124,
від 19 березня 2009 року; «Бузілов проти Молдови» (Buzilov v. Moldova),
заява № 28653/05, п. 32, від 23 червня 2009 року, та згадане рішення
у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo
v. Ukraine), пп. 157 і 159). Навіть більше, видається, що застосування до
заявника сили у цій справі мало на меті його приниження, підкорення та примушення його до надання визнавальних показів щодо вчинення тяжкого злочину.
44. Отже, Суд доходить висновку, що заявник зазнав поводження,
достатньо жорстокого, щоб вважатися катуванням.
45. Відповідно, відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3
Конвенції.

2. Ефективність розслідування
(a) Аргументи сторін
46. Заявник твердив, що на національному рівні не було здійснено ефективного розслідування у зв’язку з його скаргами на катування
працівниками міліції. Він зазначив, що органи прокуратури неодноразово виносили постанови про відмову в порушенні кримінальної
справи щодо причетних працівників міліції та що більшість цих постанов згодом було скасовано у зв’язку з невідповідністю здійсненого
розслідування. Заявник також зауважив, що він вказував прокуратурі
на те, що на 1 травня припадав день народження одного з працівників
міліції, який застосовував до нього жорстоке поводження, але цю інформацію не було перевірено.
47. Уряд доводив, що скаргу заявника про жорстоке поводження
було належно перевірено національними органами влади та правомірно залишено без задоволення як безпідставну.
(b) Оцінка Суду
48. Суд наголошує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу про жорстоке поводження з нею, яке було таким, що порушує ст. 3
Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком
держави відповідно до ст. 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто
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перебуває під [її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в… Конвенції», за своїм змістом вимагає здійснення ефективного офіційного розслідування (див. серед інших джерел рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 131, ЄСПЛ
2000‑IV). Таким чином, органи влади завжди повинні сумлінно намагатися з’ясувати, що сталося, й не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (див. рішення від 28 жовтня 1998 року у справі «Ассенов та інші проти Болгарії»
(Assenov and Others v. Bulgaria), п. 103 і подальші, Reports of Judgments and
Decisions 1998‑VIII).
49. У цій справі Суд встановив відповідальність держави-відповідача відповідно до ст. 3 Конвенції у зв’язку з катуванням заявника
(див. пп. 44 і 45). Отже, органи влади були зобов’язані здійснити розслідування відповідно до згаданих стандартів ефективності.
50. Суд зазначає, що 8 травня 2007 року заявник поскаржився до
прокуратури на жорстоке поводження. Його твердження частково
підтверджувалися висновком судово-медичної експертизи від 7 черв
ня 2007 року. Проте органи прокуратури шість разів виносили постанови про відмову в порушенні кримінальної справи з цього питання.
Хоча п’ять зазначених постанов було скасовано у зв’язку з непроведенням належної перевірки, після них було винесено ще одну таку саму постанову (див. п. 22). Як видається, національні органи влади не
вжили жодних переконливих заходів для встановлення походження
тілесних ушкоджень на геніталіях заявника, яких той зазнав під час
свого перебування в міліції. Окрім того, заявникові так і не було надано статусу потерпілого і його не було допитано в такому статусі.
51. Суд уже встановлював, що небажання органів влади забезпечити оперативне та ретельне розслідування скарг підозрюваних
у вчиненні кримінального злочину на жорстоке поводження становить
системну проблему в сенсі ст. 46 Конвенції (див. рішення від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03, пп. 173–180).
52. Суд вважає, що обставини цієї справи знову вказують на зазначену проблему.
53. Отже, відбулося також порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції.
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1 ТА ПІДПУНКТУ «С»
ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
54. Заявник також скаржився, що судовий розгляд його справи не
був справедливим у зв’язку з отриманням його визнавальних показів
під примусом та за відсутності юридичної допомоги. Він посилався
на п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, у відповідних частинах яких
зазначено 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

1. Відсутність юридичної допомоги
на початковому етапі провадження
55. Уряд зазначив, що ані в апеляційній, ані в касаційній скаргах
заявник не скаржився на обмеження доступу до захисника на початковому етапі провадження. Таким чином, Уряд твердив, що заявник
не вичерпав національних засобів юридичного захисту, як це вимагається п. 1 ст. 35 Конвенції.
56. Заявник не надав своїх зауважень щодо цих аргументів, але
наполягав на тому, що скаржився на жорстоке поводження під час
судового розгляду своєї справи.
57. Суд повторює, що відповідно до п. 1 ст. 35 Конвенції Суд може розглядати заяву лише після вичерпання всіх національних засобів юридичного захисту. Мета ст. 35 Конвенції полягає в наданні
Договірним Сторонам можливості запобігти порушенню, у зв’язку
з яким проти них подано скаргу, чи виправити такі порушення ще
до того, як скарги буде подано до Суду (див., напр., рішення у справі
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«Сіве проти Франції» (Civet v. France) [ВП], заява № 29340/95, п. 41,
ЄСПЛ 1999‑VI). Таким чином, скарги, подані до Суду, мають спочатку
подаватися до національних судів, принаймні по суті та відповідно
до формальних вимог і термінів, встановлених національним законодавством (див. серед інших джерел рішення у справах «Кардо проти Франції» (Cardot v. France), від 19 березня 1991 року, п. 34, Серія A,
№ 200, та «Ельчі та інші проти Туреччини» (Elçi and Others v. Turkey), заяви №№ 23145/93 і 25091/94, пп. 604 та 605, від 13 листопада 2003 року). Проте обов’язок вичерпання національних засобів юридичного
захисту вимагає лише, щоб у зв’язку зі своїми конвенційними скаргами заявник у належний спосіб користувався засобами юридичного
захисту, які є ефективними, достатніми та доступними (див. рішення від 20 липня 2004 року у справі «Балог проти Угорщини» (Balogh v.
Hungary), заява № 47940/99, п. 30).
58. Суд встановив, що касаційна скарга до Верховного Суду України вважається ефективним засобом юридичного захисту щодо скарг,
пов’язаних із різними аспектами справедливого судового розгляду
кримінальної справи, гарантованого пп. 1 і 3 ст. 6 Конвенції (див.,
напр., ухвалу щодо прийнятності від 18 травня 2004 року у справі «Архіпов проти України» (Arkhipov v. Ukraine), заява № 25660/02, та рішення
від 19 листопада 2009 року у справі «Олег Колесник проти України» (Oleg
Kolesnik v. Ukraine), заява № 17551/02, п. 28). Те саме стосується звичайної апеляційної скарги до вищого суду.
59. Суд також зазначає, що у своєму рішенні у справі «Буглов проти
України» (Buglov v. Ukraine) він встановив, що заявник не вичерпав національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі своєю скаргою на
обмеження його права на доступ до захисника на початковому етапі
провадження, оскільки його скарги до національних судів стосовно
порушення його права на захист ґрунтувалися на аргументах, відмінних від аргументів, наведених у його заяві до Суду (заява № 28825/02,
п. 110, від 10 липня 2014 року).
60. Повертаючись до цієї справи, Суд зауважує, що ані у своїх апеляційних, ані в касаційних скаргах заявник не згадував про відсутність юридичної допомоги на початковому етапі провадження. Отже,
Суд вважає, що ця частина заяви має бути відхилена відповідно до п. 1
ст. 35 Конвенції у зв’язку з невичерпанням заявником національних
засобів юридичного захисту.
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2. Стверджуване надання свідчень проти себе під примусом
61. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
b. Щодо суті

1. Аргументи сторін
62. Заявник твердив, що він надав визнавальні покази щодо вбив
ства своєї дружини під примусом та що суди, визнаючи його винним,
посилалися на зазначені визнавальні покази, попри наявні в матеріалах справи докази жорстокого з ним поводження працівників міліції.
63. Уряд доводив, що в судів не було підстав вилучати первинні
визнавальні покази заявника з доказів, оскільки його скаргу на жорстоке поводження було залишено як необґрунтовану. Уряд також зауважив, що провину заявника підтверджували інші докази в матеріалах
справи. Уряд також зазначив, що заявник повторив свої визнавальні
покази, коли його інтереси вже представляв захисник Б.

2. Оцінка Суду
64. Суд зазначає, що хоча розв’язання питання про допустимість
доказів є за загальним правилом прерогативою національних судів,
а роль Суду обмежується оцінкою загальної справедливості провадження, особливі критерії застосовуються щодо доказів, отриманих
у спосіб, який визнано таким, що порушує ст. 3 Конвенції. Так, згідно з практикою Суду використання як доказів свідчень, отриманих
внаслідок катувань з метою встановлення відповідних фактів у кримінальному провадженні призводить до його несправедливості загалом,
незалежно від доказової сили таких показів і від того, чи мало їх використання вирішальне значення для засудження підсудного (див. рішення у справі «Гефген проти Німеччини» (Gäfgen v. Germany) [ВП], заява
№ 22978/05, п. 166, ЄСПЛ 2010, з подальшими посиланнями).
65. Суд у цій справі вже встановив, що первинні визнавальні покази заявника було отримано внаслідок жорстокого з ним поводження, що становило катування в сенсі ст. 3 Конвенції (див. пп. 44 і 45).
Суд також зазначає, що національні суди прийняли ці визнавальні покази як докази в судовому провадженні (див. п. 29). З огляду на наве-
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дені принципи, встановлені його практикою, Суд вважає, що це звело
нанівець саму суть права заявника не свідчити проти себе, незалежно
від того, яку вагу зазначені зізнання мали в доказовій базі для його засудження, й незалежно від того, що він неодноразово підтверджував
ці визнавальні покази протягом слідства.
66. Цих міркувань достатньо для встановлення Судом порушення
п. 1 ст. 6 Конвенції у зв’язку з порушенням права заявника не свідчити
проти себе.
III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
67. Заявник також скаржився, що його було визнано винним у вчиненні злочину, якого він не вчиняв, що було порушено його право на
презумпцію невинуватості, що він не мав достатньо часу та засобів
для підготовки свого захисту та що кримінальне провадження у його
справі було надто тривалим.
68. Враховуючи всі наявні у нього документи та тією мірою, якою
оскаржувані питання належать до його компетенції та не дублюють
питання, що вже були розглянуті, Суд вважає, що вони не виявляють
жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або
протоколами до неї. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як
явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
69. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї
і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію».
A. Шкода

70. Заявник вимагав 500 000 євро відшкодування моральної шкоди.
71. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
72. Суд не має сумніву, що у зв’язку з жорстоким поводженням
працівників міліції заявник зазнав болю і страждань. З огляду на
тяжкість встановлених порушень та ухвалюючи рішення на засадах
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справедливості, Суд присуджує заявникові 20 000 євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися.
73. Суд зазначає, що у разі, коли особу, як це було у цій справі,
було засуджено за результатами судового розгляду, який не відповідав вимогам Конвенції щодо справедливості, належним способом
виправлення такого порушення може в принципі бути новий розгляд,
перегляд або відновлення провадження за вимогою заявника (див.,
напр., рішення від 18 грудня 2008 року у справі «Луценко проти України»
(Lutsenko v. Ukraine), заява № 30663/04, п. 60).
b. Судові та інші витрати

74. Заявник також вимагав 400 євро компенсації витрат на юридичну допомогу під час провадження в Суді. Для обґрунтування такої вимоги він надав платіжну квитанцію на цю суму від 21 травня
2013 року, підписану ним та пані Чухась. Крім того, заявник вимагав
212,45 грн і 78 доларів США компенсації поштових витрат. На підтвердження цієї вимоги він надав поштові квитанції.
75. Уряд заперечив проти наведених вимог, за винятком вимоги
щодо компенсації 212,45 грн, як надмірних і необґрунтованих.
76. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, враховуючи наявні в нього документи та з урахуванням
зазначених критеріїв, Суд вважає за належне присудити заявникові
400 євро компенсації витрат на юридичну допомогу під час провадження у Суді та 80 євро компенсації поштових витрат.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги на жорстоке поводження із заявником працівників міліції і непроведення ефективного розслідування таких скарг, а також його скаргу на порушення права не свідчити проти себе, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Постановляє, що заявника було піддано катуванню у порушення статті 3 Конвенції.
3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв’язку
з непроведенням ефективного розслідування за скаргами заявника
на катування працівниками міліції.
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4. Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції
у зв’язку з наданням заявником визнавальних показів під примусом.
5. Постановляє, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції,
держава-відповідач повинна сплатити заявникові нижченаведені суми, які мають бути конвертовані у валюту державивідповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 20 000 (двадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть
нараховуватися;
ii) 480 (чотириста вісімдесят) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься
простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме
в цей період, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 19 лютого
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

М. Вілліґер
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 «Ігнаткіна ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 70758/12)
Рішення
Страсбург
21 травня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Ігнаткіна проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. В. А. Де Ґаетано, голова,
пані Г. Юдківська,
п. А. Потоцький,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 21 квітня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:
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ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 70758/12) проти України, поданій 21 жовтня 2012 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянкою України пані Людмилою Устимівною Ігнаткіною (далі —
заявниця).
2. Інтереси заявниці представляла пані Н. Малюк — юрист, яка
практикує у м. Дніпропетровську. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, пані О. Давидчук.
3. 10 серпня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
4. 17 грудня 1999 року заявниця подала до Жовтневого районного відділку Дніпропетровського міського управління ГУМВС України
в Дніпропетровській області (далі — райвідділок міліції) заяву про
вчинення щодо неї злочину, в якій твердила, що 16 грудня 1999 року З.
побив її на вулиці біля свого офісу та у приміщенні офісу.
5. Працівники райвідділку міліції після допиту З., який заперечив факт побиття, 22 грудня 1999 року винесли постанову про відмову
в порушенні кримінальної справи за скаргою заявниці щодо вчинення злочину.
6. 18 січня і 1 лютого 2000 року заявниця повторно зверталась із
заявами про вчинення щодо неї злочину.
7. 22 березня 2000 року працівниками райвідділку міліції було
призначено судово-медичне обстеження заявниці. За результатами
обстеження в неї було виявлено черепно-мозкову травму, струс мозку, синець в області правої вилиці, посттравматичний правосторонній кохлеїт, крововиливи на зовнішній поверхні лівого та правого
стегон і на правій гомілці. Судово-медичний експерт дійшов висновку, що ці тілесні ушкодження заявниці могли бути завдані З. 16 грудня 1999 року.
8. 5 квітня 2000 року слідчий райвідділку міліції порушив кримінальну справу за фактом заподіяння заявниці тілесних ушкоджень.
9. 20, 24 і 29 квітня, 5 і 10 травня 2000 року відповідно слідчий допитав: і) Зуб., Киб. та Нос., які 16 грудня 1999 року перебували в при-
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міщенні офісу З.; іі) ст. та Крав., які того дня перебували поблизу офісу. ст. зазначив, що бачив, як З. бив заявницю, а Крав. зазначила, що
16 грудня 1999 року бачила, як заявницю бив невідомий чоловік.
10. 9 серпня 2000 року за результатами другої судово-медичної
експертизи заявниці було підтверджено висновки попереднього обстеження.
11. 14 лютого 2001 року прокуратура м. Дніпропетровська звернула увагу райвідділку міліції на неефективність розслідування за
фактом побиття заявниці та запропонувала прискорити його проведення.
12. З 2001 по 2003 рік працівники райвідділку міліції неодноразово допитували заявницю та осіб, яких уже було допитано раніше. Протягом цього ж періоду райвідділком міліції було винесено
кілька постанов про зупинення досудового слідства, які були скасовані як передчасні вищим органом міліції, органами прокуратури
або судом.
13. 24 червня 2003 року за результатами судово-медичної експертизи, призначеної за постановою слідчих райвідділку міліції,
у заявниці було виявлено закриту черепно-мозкову травму, струс
мозку, посттравматичну енцефалопатію, погіршення слуху та кохлеовестибулярні розлади. Згідно з висновком експерта ці проблеми зі
здоров’ям могли бути спричинені побиттям 16 грудня 1999 року.
14. 17 серпня 2003 року райвідділок міліції завершив досудове слідство та передав матеріали справи на розгляд до Жовтневого
районного суду м. Дніпропетровська (далі — районний суд). Матеріали досудового слідства включали протоколи допитів тринадцяти
свідків, чотирьох очних ставок між причетними до справи особами,
одного огляду місця події та чотирьох відтворень обстановки та обставин події.
15. 6 жовтня 2003 року заявниця в рамках кримінального провадження подала цивільний позов, вимагаючи стягнення із З. на
її користь 5000 грн (787 євро) відшкодування моральної шкоди та
5346,7 грн (842 євро) відшкодування матеріальної шкоди.
16. 10 листопада 2003 року районний суд дійшов висновку, що на
підставі матеріалів справи встановити вину З. неможливо, та скерував
справу до прокуратури для додаткового розслідування. Прокуратура
надіслала матеріали справи до райвідділку міліції, надавши вказівки
щодо проведення конкретних слідчих дій.
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17. 11 грудня 2003 року заявниця подала до райвідділку міліції
клопотання про призначення судово-медичної експертизи стану її
здоров’я. 16 грудня 2003 року її клопотання було задоволено.
18. 26 грудня 2003 року УМВС України в Дніпропетровській області повідомило заявницю, що за численні процесуальні порушення,
допущені під час здійснення розслідування у її справі, на працівника
райвідділку міліції А. було накладено дисциплінарне стягнення.
19. 10 січня 2004 року за результатами судово-медичної експертизи заявниці висновки попередніх експертиз було підтверджено.
20. 19 січня 2004 року заявниця подала клопотання про ще одну
судово-медичну експертизу, але в задоволенні цього клопотання їй
було відмовлено.
21. 10 березня 2004 року органи державної влади видали З. закордонний паспорт.
22. 9 квітня 2004 року досудове слідство райвідділком міліції було завершено, а матеріали справи передано на розгляд до районного
суду.
23. 13 квітня 2004 року заявниця звернулася до міліції з клопотанням про здіснення додаткових слідчих дій, але в задоволенні цього клопотання їй було відмовлено на тій підставі, що зазначені дії вже
було здійснено раніше.
24. 11 травня 2004 року районний суд отримав матеріали кримінальної справи. 17 травня 2004 року суд постановив здійснити додаткове розслідування та повернув справу до райвідділку міліції.
25. 1 червня 2004 року З. виїхав з країни на постійне місце проживання до Німеччини.
26. 10 серпня 2004 року слідчий райвідділку міліції А. встановив,
що З. ухиляється від слідства та суду та оголосив його у розшук. Слідство було зупинено до встановлення місця перебування З.
27. 29 грудня 2004 року УМВС України в Дніпропетровській області повідомило заявницю, що З. зміг виїхати з України, оскільки
райвідділок міліції не поінформував органи міграційної служби, що
З. є обвинуваченим у кримінальній справі. 3 лютого 2005 року прокуратурою було порушено кримінальну справу щодо державних службовців, які незаконно видали З. закордонний паспорт.
28. У 2005 році органи влади України звернулися до органів влади
Німеччини із запитом, у якому повідомили, що З. виїхав з країни на
постійне місце проживання до Німеччини, та попросили встановити
його місце перебування.
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29. 15 травня 2005 року УМВС у Дніпропетровській області звернулося до райвідділку міліції з листом, у якому зазначило, що розслідування за фактом побиття заявниці було неефективним. Райвідділку
міліції було надано вказівку здійснити низку додаткових слідчих дій.
30. У 2005–2008 роках працівники райвідділку міліції допитали
заявницю, Ст., Зуб., Киб., Нос. і Крав, та призначили судово-медичну
експертизу, за результатами якої встановлено, що тілесні ушкодження, завдані 16 грудня 1999 року, призвели до втрати нею слуху.
31. 17 січня 2008 року УМВС України в Дніпропетровській області
повідомило заявницю, що про місце перебування З. міліції було відомо ще з 2006 року, але запит про його екстрадицію направлено не було
внаслідок службової недбалості працівників райвідділку міліції.
32. 26 травня 2008 року райвідділком міліції винесено постанову
про закриття кримінальної справи щодо З.
33. 24 червня 2008 року прокурор скасував зазначену постанову
як безпідставну і повернув справу до міліції.
34. 21 серпня 2008 року райвідділок міліції зупинив провадження у справі щодо З. до «встановлення його місцезнаходження».
35. 29 жовтня 2008 року прокуратура Дніпропетровської області
скасувала зазначену постанову, вказавши, що працівникам райвідділку міліції було відомо місце проживання З., але запит про його видачу вони не направили з невідомих причин.
36. У невизначену дату та ж прокуратура повідомила заявницю,
що районний суд обрав щодо З. запобіжний захід у вигляді взяття під
варту та що запит про його видачу (екстрадицію) ще не було надіслано, оскільки працівники райвідділку міліції Ш. і В. не підготували
необхідні для екстрадиції документи.
37. 27 жовтня 2009 року Генеральна прокуратура України надіслала до органів влади Німеччини запит про видачу (екстрадицію) З.
38. 25 грудня 2009 року судово-медичні експерти оглянули заявницю та встановили, що внаслідок побиття вона втратила 50% працездатності. У певні періоди з грудня 1999 року вона була тимчасово
непрацездатною, а з 2004 року є постійно непрацездатною.
39. 22 червня 2010 року З. було екстрадовано до України. 2 липня
2010 року йому було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про
невиїзд.
40. 21 січня 2011 року досудове слідство у справі за фактом побиття заявниці 16 грудня 1999 року було завершено і справу направлено
на розгляд до районного суду.
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41. 31 січня 2011 року заявниця змінила позовні вимоги, вимагаючи 400000 грн (36226 євро) відшкодування моральної шкоди.
42. 16 лютого 2011 року судовий розгляд справи було відкладено
до 4 березня 2011 року у зв’язку з клопотанням заявниці щодо фіксування засідань технічними засобами.
43. 27 січня, 6, 14, 23 лютого і 6 березня 2012 року суд переносив
судові засідання у зв’язку з неявкою заявниці.
44. 4 квітня 2012 року заявниця знову змінила позовні вимоги, вимагаючи 550 000 грн (50686 євро) відшкодування моральної шкоди.
45. Вироком районного суду від 14 травня 2012 року З. було визнано винним у заподіянні заявниці тяжких тілесних ушкоджень та
призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Суд також постановив стягнути з З. на користь заявниці 50 000 грн
(4745 євро) і 5346,7 грн (5346 євро) як відшкодування моральної і матеріальної шкоди відповідно.
46. 19 липня 2012 року апеляційний суд Дніпропетровської області скасував вирок суду першої інстанції та повернув справу на додаткове розслідування до прокуратури. Зокрема, суд зазначив, що
райвідділок міліції не оцінив усіх відповідних фактів справи та що
тривалість досудового слідства була надмірною.
47. 7 листопада 2012 року прокуратура зазначила, що під час
розслідування побиття заявниці райвідділок міліції припустився
серйозних порушень процесуального законодавства. Прокурор наказав начальнику райвідділку міліції провести службове розслідування
цього питання та притягнути винних осіб до дисциплінарної відповідальності.
48. 8 листопада 2012 року начальник райвідділку міліції за надмірну тривалість розслідування та численні процесуальні порушення
наклав дисциплінарні стягнення на слідчих Ш. і Т.
49. 14 листопада 2012 року досудове слідство знову було закінчено.
50. 19 листопада 2012 року районний суд отримав матеріали
кримінальної справи щодо З. для розгляду по суті.
51. 12 грудня 2012 року суд закрив кримінальну справу щодо З.
у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. 31 січня 2013 року апеляційний суд Дніпропетровської області залишив цю постанову без змін.
52. 5 вересня 2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував рішення нижчих судів
і повернув справу до районного суду на новий розгляд. Суд зазначив,
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що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності не
закінчилися і справу слід розглянути по суті.
53. 17 вересня 2013 року районний суд отримав матеріали кримінальної справи.
54. 17 жовтня 2013 року суд встановив, що З. ухиляється від суду,
оголосив його у розшук та зупинив провадження у справі до встановлення його місця перебування.
55. Провадження у справі й досі зупинено.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
56. Заявниця скаржилася, що розслідування за фактом її побиття
було тривалим та неефективним. У зв’язку з цим вона посилалася на
ст.ст. 3 і 13 Конвенції. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, вважає, що цю скаргу
слід розглядати виключно у процесуальному аспекті ст. 3 Конвенції,
яка передбачає:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

57. Уряд зазначив, що заявниця не вичерпала національних
засобів юридичного захисту, оскільки вона не звернулася до суду
з цивільним позовом про відшкодування шкоди органами державної
влади, відповідальними за надмірну тривалість та неефективність
розслідування.
58. Заявниця підтримала свою скаргу.
59. Суд зазначає, що відповідно до ст. 35 Конвенції подані до Суду
скарги (принаймні їхня суть) спочатку мають бути доведені до відома відповідних органів влади з дотриманням формальних вимог та
строків, встановлених національним законодавством, та що будь-які
процесуальні методи, які можуть запобігти порушенню Конвенції,
мають бути застосовані. Зазвичай заявнику слід використовувати засоби юридичного захисту, які є доступними та належними для цілей
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виправлення стверджуваних порушень. Наявність таких засобів має
бути абсолютно реальною не лише в теорії, а й на практиці, інакше
вони не будуть достатньо доступними та ефективними.
60. Уряд, який заявляє про невичерпання таких засобів, має переконати Суд у тому, що на час подій у справі відповідний засіб юридичного захисту був ефективним та існував і в теорії, й на практиці,
тобто, що він був доступним, здатним забезпечити заявникові відшкодування у зв’язку з його скаргами та давав достатні шанси на успіх. Проте, коли цю умову щодо тягаря доведення виконано, заявник,
своєю чергою, має довести, що вказаний Урядом засіб правового захисту було фактично вичерпано, або що він за конкретних обставин із
якихось причин виявився неадекватним і неефективним, або що були
особливі обставини, які виправдовували недотримання ним або нею
цієї вимоги (див. рішення у справі «Михалкова та інші проти України» (Mikhalkova and Others v. Ukraine), заява № 10919/05, пп. 28–29, від
13 січня 2011 року).
61. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зауважує, що хоча Уряд
твердив, що цивільний позов у зв’язку з неефективністю розслідування
у справі заявниці був ефективним засобом юридичного захисту, він, однак, не пояснив, як у разі успіху застосування цього засобу юридичного
захисту могло посприяти: і) встановленню фактів щодо заподіяння заявниці тілесних ушкоджень; та іі) покаранню злочинця. Крім того, Уряд
не надав жодних доказів наявності відповідної національної судової
практики. Беручи до уваги наведене, Суд вважає, що заявниця не була
зобов’язана використовувати засіб юридичного захисту, про який зазначав Уряд (див. згадане рішення у справі «Михалкова та інші проти України» (Mikhalkova and Others v. Ukraine), п. 30).
62. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.
В. Щодо суті

63. Сторони не надали своїх зауважень щодо суті цієї справи.
64. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції вимагає від органів влади
ефективного розслідування стверджуваного жорстокого поводження, навіть якщо таке поводження відбулося з боку приватних осіб
(див. рішення у справі «Коваль та інші проти України» (Koval and Others

199

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

v. Ukraine), заява № 22429/05, п. 59, від 15 листопада 2012 року, з подальшими посиланнями).
65. Сторони не заперечували, що розслідування за фактом побиття заявниці було неефективним та надто тривалим. Це також було
визнано національними органами влади (див. пп. 11, 29, 31, 46–48). Суд
зазначає, що хоча заявниця подала скаргу про її побиття до міліції наступного дня після події, кримінальну справу за фактом побиття було
порушено лише приблизно через три місяці. Суд також зазначає, що
у 2001–2003 роках райвідділком міліції винесено кілька постанов про
зупинення розслідування, що були скасовані як безпідставні. Внаслідок службової недбалості працівників райвідділку міліції З. виїхав до
Німеччини та перебував там впродовж п’яти років та восьми місяців
(2004–2010 рр.), внаслідок чого провадження у кримінальний справі
було надмірно тривалим. Окрім того, суди тричі повертали справу на
додаткове розслідування й одного разу — на новий розгляд до суду
нижчої інстанції. Суд нагадує, що повторювані повернення справи на
новий розгляд у межах одного провадження вказують на наявність
серйозних недоліків судової системи (див. рішення у справі «Вєрцишевська проти Польщі» (Wierciszewska v. Poland), заява № 41431/98, п. 46,
від 25 листопада 2003 року). Зважаючи на зазначене, Суд вважає, що
розслідування було неефективним, а його тривалість — невиправдано великою.
66. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
67. Заявниця скаржилася на те, що кримінальне провадження
щодо З. було надто тривалим. Вона посилалася на п. 1 ст. 6 Конвенції,
в якому зазначено таке:
«Кожен має право на ... розгляд його справи упродовж розумного
строку ... судом, ... який вирішить спір щодо його прав та обов’язків
цивільного характеру...».
A. Щодо прийнятності

68. Суд нагадує, що право на порушення кримінальної справи та
забезпечення притягнення до відповідальності третіх осіб не є пра-
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вом, що належить до прав і свобод, гарантованих Конвенцією (див.,
напр., рішення у справі «Перес проти Франції» (Perez v. France) [ВП],
заява № 47287/99, п. 70, ЄСПЛ 2004-I). Втім, п. 1 ст. 6 Конвенції може
застосовуватися у справі, цивільно-правовий аспект якої настільки
тісно пов’язаний з її кримінально-правовим аспектом, що результат
провадження у кримінальній справі може мати вирішальне значення для розгляду відповідного цивільного позову (див., напр., рішення
у справі «Кальвеллі і Чільйо проти Італії» (Calvelli and Ciglio v. Italy), заява
№ 32967/96, п. 62, від 17 січня 2002 року).
69. Суд зазначає, що заявниця подала свій цивільний позов до З.
під час судового розгляду кримінальної справи щодо нього та вимагала відшкодування шкоди за тілесні ушкодження, що були предметом
зазначеного судового розгляду. Суд переконаний, що кримінальне
провадження було вирішальним для права заявниці отримати відшкодування в порядку цивільного судочинства, а тому воно, відповідно, охоплюється сферою застосування ст. 6 Конвенції.
70. Суд доходить висновку, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції та що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
B. Щодо суті

71. Заявниця підтримала свої скарги.
72. Уряд зазначив, що затримки у провадженні, відповідальність
за які несуть органи влади, були виправдані інтересами правосуддя.
Зокрема, було необхідно допитати тринадцять свідків та зробити низку судово-медичних експертиз і відтворень обстановки та обставин
події. Уряд також зазначив, що провадження було зупинено впродовж
п’яти років та восьми місяців у зв’язку з тим, що З. ухилявся від суду.
Окрім того, заявниця також сприяла збільшенню тривалості провадження, подаючи численних клопотань та не являючись на судові засідання 27 січня, 6, 14, 23 лютого та 6 березня 2012 року.
73. Суд зазначає, що строк, який має братися до уваги, розпочався
6 жовтня 2003 року, коли заявниця подала свій цивільний позов, і він
ще не закінчився. Отже, він триває більше одинадцяти років.
74. Суд нагадує, що «розумність» тривалості провадження має
оцінюватися з огляду на обставини справи та з урахуванням таких
критеріїв: складність справи, поведінка заявника та відповідних ор-
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ганів влади, а також важливість предмета спору для заявника (див.,
серед інших джерел, рішення у справі «Фрідлендер проти Франції»
(Frydlender v. France) [ВП], заява № 30979/96, п. 43, ЄСПЛ 2000-VII).
75. У справах, що стосуються відповідальності за дії, які завдали
серйозної шкоди здоров’ю, органи влади зобов’язані діяти зі зразковою ретельністю та здійснювати провадження з особливою швидкістю (див., із необхідними змінами, рішення у справах «Сілва Понтеш
проти Португалії» (Silva Pontes v. Portugal), від 23 березня 1994 року,
п. 39, Серія А, № 286-А, та «Додов проти Болгарії» (Dodov v. Bulgaria),
заява № 59548/00, п. 109, від 17 січня 2008 року). Таким чином, важливість предмета спору для заявниці вимагала особливої швидкості
прийняття рішення за її позовом.
76. Суд зазначає, що кримінальне провадження у цій справі стосувалось одного епізоду побиття, яке сталося за присутності двох очевидців (див. п. 9).
Хоча розслідування справді вимагало судово-медичних експертиз, допиту свідків та кількох відтворень обстановки та обставин
події, Суд не вважає, що справа була особливо складною.
77. Суд зауважує, що заявниця через подання низки клопотань та
неявку на кілька судових засідань дійсно сприяла збільшенню тривалості провадження (див. пп. 15, 17, 20, 23, 41–44). Проте головна відповідальність за надмірну тривалість провадження лежить на органах влади (див. п. 65).
78. Суд доходить висновку, що зважаючи на обставини цієї справи, під час розслідування у кримінальній справі щодо З. допущено
невиправдану затримку, з приводу чого Уряд не надав жодного прийнятного пояснення.
79. Відповідно відбулося порушення п. 1 ст. 6 Конвенції.
III. ІНШІ СКАРГИ
80. Заявниця скаржилась відповідно до ст. 1 Першого протоколу
до Конвенції, що вона не отримала відшкодування за своє побиття.
Навіть якщо допустити можливість порушення питання за Конвенцією або протоколами до неї, Суд зазначає, що провадження щодо
відшкодування шкоди все ще триває у національному суді. Отже, ця
частина заяви є передчасною і має бути відхилена відповідно до пп. 1
і 4 статті 35 Конвенції.
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IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
81. 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

82. Заявниця вимагала 1 000 000 євро відшкодування моральної
шкоди.
83. Уряд заперечив проти цієї вимоги.
84. Суд вважає, що заявниця вочевидь зазнала моральної шкоди
внаслідок порушень її конвенційних прав у цій справі. Зважаючи на
конкретні обставини справи та ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявниці 16000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

85. Заявниця не подала вимог щодо компенсації судових та інших
витрат. Тому Суд не вбачає підстав для присудження будь-якої компенсації.
C. Пеня

86. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує скарги відповідно до ст. 3 та п. 1 ст. 6 Конвенції прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення вимоги «розумного строку»,
закріпленої п. 1 ст. 6 Конвенції.
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4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 16000 (шістнадцять тисяч) євро відшкодування
моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що
можуть нараховуватися; ця сума має бути конвертована у валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток 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 заявниці щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 21 травня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря
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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 «Кулік ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 10397/10)
Рішення
Страсбург
19 березня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
19 червня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Кулік проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
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п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 17 лютого 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 10397/10) проти України, поданій
8 лютого 2010 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України, паном Віталієм Володимировичем Куликом (далі — заявник).
2. Інтереси заявника, якому було надано юридичну допомогу,
представляв п. А. Бущенко, юрист, який практикує у м. Київ. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на той час —
п. Н. Кульчицький.
3. Посилаючись на ст. 3 Конвенції, заявник твердив, що зазнав
жорстокого поводження з боку працівників міліції та що не було ефективного розслідування цієї події. Він також скаржився відповідно до
ст. 13 Конвенції на відсутність цивільно-правового засобу юридичного захисту у зв’язку з його скаргами на жорстоке поводження.
4. 19 березня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1977 році і живе у с. Буди Харківської області.
6. 4 травня 2003 року заявника було затримано за підозрою у вчиненні крадіжки огірків із теплиці на овочевій фермі, а також за вчинення адміністративного правопорушення (злісна непокора та опір
працівникам міліції). У протоколі про адміністративне затримання
заявника зазначалося, що в нього немає тілесних ушкоджень.
7. За твердженнями Уряду, заявника було звільнено з-під варти
4 травня 2003 року.
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8. За твердженнями заявника, того дня працівники міліції побили його у приміщенні Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України
в Харківській області (далі — райвідділок міліції), примушуючи його
зізнатися у вчиненні крадіжки. Заявник надав визнавальні показання.
Його було звільнено з-під варти 5 травня 2003 року після того, як суд
наклав на нього стягнення у вигляді штрафу за вчинення адміністративного правопорушення.
9. 5 травня 2003 року слідчий райвідділку міліції порушив кримінальну справу щодо заявника та ще однієї особи (П.) за фактом крадіжки огірків. До заявника було застосовано запобіжний захід у вигляді
підписки про невиїзд.
10. 5 травня 2003 року заявник звернувся до лікарні по медичну допомогу. Лікар травматологічного відділення лікарні зафіксував
наявність на тілі заявника численних забоїв та діагностував у нього
струс мозку і можливий перелом носа.
11. 8 травня 2003 року заявника оглянув хірург, який виявив
у нього синці на носі, на правому боці попереку та у надлобковій
області.
12. 12 травня 2003 року заявника було госпіталізовано до лікарні для стаціонарного лікування у зв’язку з отриманими тілесними
ушкодженнями.
13. 20 травня 2003 року П., інший підозрюваний у кримінальній
справі, під час допиту поскаржився слідчому міліції на жорстоке поводження та зазначив, що 4 травня 2003 року він також перебував
у райвідділку міліції і чув галас та крики заявника.
14. 13 червня 2003 року заявника було виписано з лікарні.
15. 25 червня 2003 року заявник заперечив будь-яку причетність
до крадіжки та вказав, що його попередні визнавальні показання
були надані внаслідок жорстокого поводження з боку працівників
міліції.
16. 26 червня 2003 року судово-медичний експерт завершив судово-медичне обстеження (яке розпочалося 8 травня 2003 року) та
склав висновок, у якому зазначалося, що заявник одужував від черепно-мозкової травми у поєднанні з астенічним синдромом, що в нього
є забої на правій нозі та тулубі, набряклі пальці лівої та правої рук
і ніс. На думку експерта, ушкодження були завдані тупими твердими
предметами та могли утворитися 4 травня 2003 року. Експерт також
процитував твердження заявника, що тілесні ушкодження були завдані 4 травня 2003 року на вулиці невідомими особами.
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17. 27 червня 2003 року під час допиту П. ще раз зазначив, що
4 травня 2003 року він також перебував у райвідділку міліції і чув галас та крики заявника.
18. 8 липня 2003 року заявника оглянув психіатр, який діагностував у нього посткомоційний тривожно-депресивний синдром.
19. 10 липня 2003 року заявник звернувся до прокуратури Червонозаводського району міста Харкова (далі — районна прокуратура),
вимагаючи притягнення працівників міліції до кримінальної відповідальності за жорстоке поводження.
20. 19 липня 2003 року прокурор, здійснивши дослідчу перевірку, виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної справи за
твердженнями заявника про жорстоке поводження з боку працівників міліції у зв’язку з відсутністю в їхніх діях складу злочину.
21. 31 липня 2003 року заявника оглянув психіатр, який дійшов
висновку, що струс мозку мав для заявника негативні психологічні
наслідки та що заявник виявляє ознаки психоорганічного тривожнодепресивного синдрому у поєднанні з амнестичним розладом.
22. 12 серпня 2003 року судово-медичний експерт склав ще один
висновок, зазначивши, що заявник отримав струс мозку, який спричинив психоорганічний тривожно-депресивний синдром у поєднанні
з амнестичним розладом; що в нього є синці на правій руці та тулубі,
набряки на лівій та правій руці та на обличчі; що зазначені тілесні ушкодження є ушкодженнями середньої тяжкості та були спричинені
тупими твердими предметами. Експерт вважав, що ці тілесні ушкодження могли бути завдані 4 травня 2003 року. Експерт знову процитував твердження заявника про те, що тілесні ушкодження були завдані
4 травня 2003 року на вулиці невідомими особами.
23. 7 жовтня 2003 року прокуратура Харківської області скасувала постанову від 19 липня 2003 року як безпідставну та призначила
додаткову перевірку.
24. 17 жовтня 2003 року районна прокуратура порушила кримінальну справу у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням
із заявником.
25. 31 березня 2004 року судово-медичний експерт склав додатковий висновок, у якому зазначалося, що черепно-мозкова травма
заявника, яка супроводжувалась психоорганічними наслідками, має
кваліфікуватися як тілесне ушкодження середньої тяжкості; інші ушкодження (забої та набряки) мають кваліфікуватися як легкі тілесні
ушкодження. У висновку зазначалося, що заявник твердив, що 4 трав-
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ня 2003 року його побили працівники міліції. На думку експерта, ці
тілесні ушкодження були нанесені тупими твердими предметами та
могли бути завдані 4 травня 2003 року за обставин, вказаних заявником. Проте експерт не виключав, що зазначені тілесні ушкодження
могли були спричинені падінням заявника.
26. 7 квітня 2004 року прокуратура Харківської області повідомила
батька заявника, що кримінальну справу щодо жорстокого поводження
із заявником не було розслідувано всебічно та що слідчому у справі було
надано вказівки стосовно подальших заходів, яких він має вжити.
27. 8 червня 2004 року лікар діагностував у заявника посткомоційний тривожно-депресивний синдром.
28. 17 листопада 2004 року слідство у зазначеній справі було зупинено у зв’язку з тим, що осіб, які вчинили злочин щодо заявника,
встановлено не було.
29. 30 березня 2005 року слідство було відновлено.
30. 11 квітня 2005 року слідство знову було зупинено у зв’язку з тим,
що осіб, які вчинили злочин щодо заявника, встановлено не було.
31. 1 серпня 2005 року кримінальну справу щодо заявника за фактом
крадіжки огірків було закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину.
32. 27 січня 2006 року прокуратура Харківської області повідомила заявника, що постанову від 11 квітня 2005 року було скасовано як
безпідставну та надано відповідні вказівки з метою належного розслідування стверджуваного жорстокого поводження.
33. 13 березня 2006 року слідчий районної прокуратури виніс по
станову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо конкретних
працівників райвідділку міліції у зв’язку зі стверджуваним жорстоким
поводженням із заявником. Слідчий зазначив, що працівники міліції
заперечили твердження заявника, а заявник спочатку сам не подавав
скарг на жорстоке поводження; наявні докази не вказували на те, що
тілесні ушкодження заявнику було завдано працівниками міліції.
34. 14 березня 2006 року районна прокуратура вирішила повернути справу до слідчого відділу райвідділку міліції для проведення
додаткового розслідування.
35. 20 серпня 2008 року слідство було зупинено у зв’язку з тим, що
не було встановлено осіб, які вчинили злочин щодо заявника.
36. 31 жовтня 2008 року вища прокуратура скасувала зазначену
постанову як безпідставну та надала вказівки щодо подальшого розслідування. Листом від тієї ж дати прокурор повідомив заявника про
винесену постанову. У цьому листі прокурор також повідомив заяв-
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ника про раніше винесену постанову від 13 березня 2006 року, якою
слідчий відмовив у порушенні кримінальної справи щодо конкретних
працівників міліції.
37. 3 серпня 2009 року місцева прокуратура повідомила заявника про
порушення дисциплінарного провадження щодо слідчих за неналежне
розслідування справи за фактом жорстокого поводження із заявником.
38. Станом на 20 вересня 2012 року розслідування ще тривало.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
39. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України 1960 року (у редакції, чинній на час подій) наведено у рішенні
у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), заява № 23893/03,
п. 45, від 15 травня 2012 року).

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
40. Заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції, що він зазнав жорстокого поводження працівників міліції та що ефективного
розслідування цієї події не було.
41. Статтею 3 Конвенції передбачено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

42. Уряд доводив, що скарга є неприйнятною з огляду на невичерпання національних засобів юридичного захисту. Уряд доводив, що заявник не оскаржив постанову від 13 березня 2006 року, якою слідчий
відмовив у порушенні кримінальної справи щодо конкретних працівників міліції. Альтернативно Уряд твердив, що скарга має бути відхилена у зв’язку з недотриманням заявником шестимісячного строку, який
має обчислюватися від дати, коли заявник дізнався про постанову від
13 березня 2006 року. У зв’язку з цим Уряд доводив, що заявник дізнався про постанову щонайпізніше у день, яким датовано лист прокурора — 31 жовтня 2008 року, в той час як заяву було подано у 2010 році.
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43. Уряд також твердив, що скарга заявника є явно необґрунтованою. Посилаючись на висновки судово-медичних експертиз, Уряд наголошував на тому, що заявник повідомляв медичним експертам різні
версії обставин жорстокого з ним поводження. Крім того, Уряд зазначив, що в останньому висновку судово-медичної експертизи від 31 березня 2004 року експерт дійшов висновку, що тілесні ушкодження могли
бути завдані 4 травня 2003 року у райвідділку міліції, хоча й не виключав можливості того, що зазначені тілесні ушкодження були спричинені
падінням заявника. Отже, медичні докази не були однозначними в частині підтвердження скарг на жорстоке поводження. Що стосується заяв
іншого підозрюваного, П., вони були нечіткими та не свідчили про те,
що в заявника на той час були тілесні ушкодження. Щодо процесуального аспекту статті 3 Конвенції, Уряд доводив, що заявник звернувся зі
скаргою на працівників міліції із запізненням, але слідство, проте, було
ефективним і в діях національних органів влади не було недоліків.
44. Заявник не погодився та наполягав на прийнятності своєї заяви.
45. Суд вважає, що заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту та недотримання шестимісячного строку тісно пов’язані із суттю скарги заявника. За цих обставин
Суд долучає ці заперечення до суті справи. Суд також вважає, що ця
скарга не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції, а також що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав.
Отже, скарга має бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті

1. Аргументи сторін
46. Уряд не надав конкретних зауважень щодо суті справи.
47. Щодо процесуального аспекту ст. 3 Конвенції заявник пояснив, що він подав до національних органів влади скаргу на жорстоке поводження з певною затримкою, оскільки після свого звільнення
з-під варти він був на стаціонарному лікуванні в лікарні та впродовж
тривалого часу після звільнення перебував під впливом негативних
фізичних і психологічних наслідків жорстокого поводження. Заявник
також твердив, що кримінальне провадження не відповідало вимогам ефективного розслідування. Стосовно запропонованого Урядом
засобу юридичного захисту він доводив, що дізнався про постанову
від 13 березня 2006 року із запізненням, а копію зазначеної постанови
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отримав лише разом із зауваженнями Уряду у цій справі. Національні
органи влади ніколи не надавали йому такої копії. Крім того, провадження на національному рівні так і не було закінчено прийняттям зазначеної постанови, й органи влади мали продовжувати розслідування, яке все ще тривало на час подання заяви до Суду.
48. Що стосується матеріального аспекту ст. 3 Конвенції, заявник
доводив, що він не надавав правдивих свідчень щодо обставин жорстокого з ним поводження на початковому етапі провадження у зв’язку
з негативними психологічними наслідками жорстоких дій працівників міліції. Заявник наполягав на тому, що його скарга була належно
підтверджена наявними доказами та що Уряд не надав правдоподібного пояснення щодо його тілесних ушкоджень.

2. Оцінка Суду
(a) Процесуальний аспект ст. 3 Конвенції
49. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу на
жорстоке з нею поводження, яке було таким, що порушує ст. 3 Конвенції, це положення за своїм змістом вимагає ефективного офіційного
розслідування. Для того, щоб розслідування могло вважатися «ефективним», воно має в принципі привести до встановлення фактів справи
та встановлення і покарання винних осіб. Це не є обов’язком досягнення результату, а є обов’язком вжиття заходів. Органи державної влади повинні вживати всіх заходів для отримання всіх наявних доказів,
які мають стосунок до події, зокрема показань очевидців та експертних висновків тощо. Будь-які недоліки розслідування, які підривають
можливість встановлення походження тілесних ушкоджень або винних
осіб, ставлять під сумнів дотримання цього стандарту, а вимоги щодо оперативності та розумної швидкості є також безумовними в цьому
контексті (див. серед багатьох інших джерел рішення у справах «Міхєєв
проти Росії» (Mikheyev v. Russia), заява № 77617/01, п. 107 і наст., від
26 січня 2006 року, і «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others
v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, Reports 1998-VIII, п. 102 і наст.).
Для того, щоб розслідування було ефективним, особи, відповідальні за
слідство, мають бути незалежними і безсторонніми і за законом, і на
практиці. Ідеться не лише про відсутність ієрархічного або інституційного зв’язку з особами, причетними до подій, а й про незалежність на
практиці (див., напр., рішення у справі «Колєви проти Болгарії» (Kolevi v.
Bulgaria), заява № 1108/02, п. 193, від 5 листопада 2009 року).
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50. Суд доходить висновку, що тілесні ушкодження заявника були достатньо серйозними (див. пп. 10, 11, 16, 22, 25) та що його скарга
на жорстоке поводження, попри подання її з певною затримкою, була
небезпідставною в сенсі ст. 3 Конвенції, а отже вимагала здійснення
національними органами влади ефективного розслідування.
51. Суд також зазначає, що кримінальну справу було порушено
більш ніж через три місяці після того, як заявник подав свою скаргу до прокуратури. До цього справа розслідувалася тільки через дослідчі перевірки. У зв’язку з цим Суд уже раніше встановлював, що
дослідчі перевірки не відповідають принципам ефективного засобу
юридичного захисту з таких причин: слідчий у рамках цієї процедури може вдаватися лише до обмеженої кількості процесуальних дій,
а потерпілі не отримують офіційного статусу, внаслідок чого їхня
ефективна участь у провадженні унеможливлюється (див. згадане рішення у справі «Давидов та інші проти України» (Davydov and Others),
пп. 310–312, та рішення у справі «Савіцький проти України» (Savitskyy v.
Ukraine), заява № 38773/05, п. 105, від 26 липня 2012 року).
52. Щодо кримінальної справи, порушеної 17 жовтня 2003 року, не
видається, що слідчі органи доклали серйозних зусиль для перевірки
версії заявника щодо перебігу подій, попри те, що вона підтверджувалася висновками судово-медичних експертів та іншими доказами.
У зв’язку з цим не було доведено, що постанови про зупинення досудового слідства у 2004 і 2005 роках були виправданими. Також неможливо
дійти висновку, що постанова від 13 березня 2006 року, якою слідчий відмовив у порушенні кримінальної справи щодо конкретних працівників
міліції, ґрунтувалася на ретельному вивченні тверджень заявника. Варто зазначити, що у 2004 і у 2009 роках вищі органи прокуратури визнавали, що розслідування не було всебічним і належним (див. пп. 26 і 37).
53. Суд також зазначає, що постановою від 14 березня 2006 року
справу було передано для здійснення слідства до відділку міліції,
у штаті якого перебували працівники, що, як стверджувалося, піддали заявника жорстокому поводженню. Суд не вважає, що зазначене розслідування супроводжувалося гарантіями незалежності та
безсторонності (див. згадане рішення у справі «Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), п. 103). Щодо заперечення Уряду стосовно неоскарження заявником постанови від 13 березня 2006 року, Суд
звертає увагу на твердження заявника, що національні органи влади повідомили його про зазначену постанову із запізненням. Також
видається, що національні органи влади не надали заявникові копії
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зазначеної постанови, й він міг ознайомитися з нею тільки разом із
зауваженнями Уряду у 2012 році. Це означає, що до цієї дати він не
знав чітких підстав для ухвалення цієї постанови, а отже, не міг ефективно її оскаржити (див. рішення у справі «Акулінін і Бабіч проти Росії»
(Akulinin and Babich v. Russia), заява № 5742/02, п. 29, від 2 жовтня 2008
року, та згадане рішення у справі «Савіцький проти України» (Savitskyy
v. Ukraine), п. 120). При цьому після постанови від 13 березня 2006 року кримінальну справу закрито не було, й органи влади все ще були
зобов’язані розслідувати скарги на жорстоке поводження. Отже, ця
постанова не звільняла від обов’язку кримінального переслідування
працівників міліції з огляду на додаткові матеріали, які могли бути
отримані під час подальшого розслідування.
54. Насамкінець, Суд зазначає, що розслідування на національному рівні все ще тривало, коли сторони надали свої зауваження,
і Суд не вважає, що загальна тривалість розслідування, яка становила
майже дев’ять років, була виправданою.
55. З огляду на наведені міркування Суд доходить висновку, що
провадження на національному рівні не відповідало основним вимогам щодо «ефективності», які випливають зі ст. 3 Конвенції. Суд
зазначає, що у згаданій справі «Каверзін проти України» ((Kaverzin v.
Ukraine), пп. 173–180) він дійшов висновку, що небажання органів влади забезпечити оперативне та ретельне розслідування скарг на жорстоке поводження з підозрюваними у вчиненні кримінальних злочинів
становить системну проблему в сенсі ст. 46 Конвенції.
56. Відповідно, Суд відхиляє заперечення Уряду щодо невичерпання національних засобів юридичного захисту. Оскільки на дату
подання заяви до Суду розслідування все ще тривало, жодного питання не виникає також і за правилом щодо шестимісячного строку
подання заяв, а тому відповідне заперечення Уряду теж має бути відхилене. Суд також доходить висновку, що відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
(b) Матеріальний аспект ст. 3 Конвенції
57. Суд, згідно з усталеним принципом щодо ст. 3 Конвенції, оцінюючи докази, як правило, керується критерієм доведеності «поза
розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати із сукупності достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою ознак
чи подібних неспростованих презумпцій факту. Коли вся чи значна
частина інформації про події, про які йдеться, відома лише орга-
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нам влади — як це є у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають
під контролем органів влади, — і коли в таких осіб під час їхнього
ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції щодо фактів. Справді, тягар доведення
можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають
надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справах
«Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 4 грудня 1995 року, Серія A,
№ 336, п. 34, і «Салман проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява
№ 21986/93, п. 100, ЄСПЛ 2000-VII).
58. Суд вважає, що наявних у матеріалах справи медичних доказів
достатньо, щоб дійти висновку, що 4 травня 2003 року, в дату, коли
заявника було затримано та він перебував у відділку міліції, він зазнав струсу мозку та численних тілесних ушкоджень. Медичні докази
також свідчать про те, що від тієї дати в нього виникли психологічні
проблеми (див. пп. 18, 21 і 27). Водночас під час складання процесуальних документів про затримання заявника 4 травня 2003 року органи влади зазначили, що він не мав тілесних ушкоджень. Таким чином,
можна припустити, що заявнику не було завдано тілесних ушкоджень
до його поміщення під контроль органів влади. Що стосується часу
звільнення з-під варти, то немає жодних доказів на підтвердження
аргументу Уряду, що заявника було звільнено 4 травня 2003 року, а не
5 травня 2003 року після судового засідання у справі про адміністративне правопорушення, як твердив сам заявник. Відповідно, Суд доходить висновку, що саме держава має надати задовільне та переконливе пояснення щодо обставин, за яких заявник зазнав тілесних ушкоджень. Невиконання державою цього зобов’язання може спонукати
Суд прийняти версію заявника щодо перебігу подій.
59. Здійснений аналіз щодо процесуального аспекту ст. 3 Конвенції показав, що внаслідок недоліків національного провадження факти жорстокого поводження не було ефективно розслідувано, а докази
на підтримку версії заявника щодо перебігу подій не були в належний
спосіб зібрано. Уряд твердив, що згідно з останнім висновком судово-медичного експерта не виключалася можливість того, що тілесні
ушкодження утворилися внаслідок падіння заявника. Але, як і версія
заявника, ця версія також не була належно розглянута національними
органами влади. Крім того, варто зазначити, що в тому ж висновку експерт також вказував, що тілесні ушкодження могли бути завдані за обставин, наведених заявником. Отже, Суд не приймає доводи Уряду як
правдоподібне пояснення. При цьому жодного іншого пояснення тілес-
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них ушкоджень заявника надано не було. За цих обставин Суд ухвалює,
що держава має нести відповідальність за жорстоке поводження, яке
повинно кваліфікуватися як нелюдське та таке, що принижує гідність.
60. Отже, відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
61. Заявник скаржився відповідно до ст. 13 Конвенції, що в нього
не було цивільно-правового засобу юридичного захисту у зв’язку з його твердженнями про жорстоке поводження.
62. Стаття 13 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».
A. Щодо прийнятності

63. Уряд твердив, що скарга є неприйнятною, оскільки заявник не
подав небезпідставної скарги в сенсі ст. 13 Конвенції.
64. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.
B. Щодо суті

65. Суд зазначає, що кримінальне провадження щодо жорстокого
поводження із заявником було вирішальним для здійснення цивільного права заявника вимагати відшкодування за тілесні ушкодження, яких він зазнав унаслідок злочинних дій: без встановлення особи
злочинця цивільний позов був би безуспішним (див. рішення у справі
«Афанасьєв проти України» (Afanasyev v. Ukraine), заява № 38722/02,
п. 77, від 5 квітня 2005 року). Суд доходить висновку, що недоліки зазначеного кримінального провадження по суті позбавили заявника
можливості подати цивільний позов та отримати відшкодування.
66. Отже, відбулося порушення ст. 13 Конвенції.

216

Кулік проти України

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
67. Ст. 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

68. Заявник вимагав 35 000 євро відшкодування моральної шкоди.
69. Уряд твердив, що ця вимога є безпідставною.
70. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав болю і страждань
у зв’язку з фактами, що спричинили встановлення порушень у цій
справі. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

71. Заявник також вимагав 3584 євро компенсації судових та інших витрат, понесених під час провадження у Суді.
72. Уряд доводив, що ця вимога є необґрунтованою та надмірною.
73. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, зважаючи на наявні у нього документи та з урахуванням
зазначених критеріїв, Суд вважає за належне присудити додатково
до наданої юридичної допомоги суму 1500 євро компенсації судових
та інших витрат, понесених під час провадження у Суді. Суму слід
перерахувати безпосередньо на банківський рахунок адвоката заявника, п. А. Бущенка (див., напр., рішення у справах «Хрістови проти
Болгарії» (Hristovi v. Bulgaria), заява № 42697/05, п. 109, від 11 жовтня
2011 року, і «Сінгартійський та інші проти Болгарії» (Singartiyski and
Others v. Bulgaria), заява № 48284/07, п. 54, від 18 жовтня 2011 року).
C. Пеня

74. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
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На цих підставах Суд одностайно
1. Долучає до суті заперечення Уряду щодо прийнятності скарги
заявника на жорстоке поводження працівників міліції (на підставі
невичерпання національних засобів юридичного захисту та недотримання шестимісячного строку) та відхиляє ці заперечення після їх
розгляду по суті.
2. Оголошує заяву прийнятною.
3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3
Конвенції.
5. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 13 Конвенції.
6. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити заявникові зазначені далі суми,
які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача
за курсом на день здійснення платежу:
i) 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
ii) 1500 (тисячу п’ятсот) євро компенсації судових та інших
витрат та додатково суму будь-яких податків, що можуть
нараховуватися, що мають бути сплачені на банківський
рахунок адвоката заявника, п. А. Бущенка;
b) зі спливом цього тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського
центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти;
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 19 березня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 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 «Кирпиченко ПРОТИ УКРАЇНИ»
(Заява № 38833/03)
Рішення
Страсбург
2 квітня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
2 липня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Кирпиченко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 березня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 38833/03) проти України, поданій 24 жовтня 2003 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція)
громадянином України паном Сергієм Анатолійовичем Кирпиченком
(далі — заявник).
2. Інтереси заявника, якому було надано юридичну допомогу,
представляв п. Бущенко А. П. — юрист, який практикує у м. Києві.
Уряд України (далі — Уряд) представляли його Уповноважені, на той
час — п. Ю. Зайцев і п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, зокрема, що зазнав жорстокого поводження
під час перебування під вартою та що розслідування за його скаргами
було неефективним.
4. 2 жовтня 2006 року про заяву було повідомлено Уряд.
5. Заявник помер 29 жовтня 2012 року і його матір, пані Світлана
Семенівна Савич, повідомила Суд про своє бажання підтримати заяву.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1963 році і жив у м. Донецьку.
7. 28 січня 2003 року заявнику було завдано два ножових поранення. За його твердженнями, їх завдали двоє незнайомців, які напали на
нього на безлюдній вулиці.
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8. 29 січня 2003 року близько 14 год. троє працівників міліції затримали заявника в нього вдома та доправили до Пролетарського РВ
Донецького міського управління ГУМВС України Донецької області
(далі — райвідділок міліції) для допиту у зв’язку з убивством Л. С., дівчини підліткового віку. Пізніше того ж дня заявника було доправлено
до прокуратури Пролетарського району м. Донецька (далі — районна
прокуратура) для допиту.
9. Того самого дня в рамках надання безоплатної правової допомоги заявникові було призначено захисника О. За твердженнями заявника, захисник мала з ним коротке побачення, порадила йому не надавати показів, а під час проведення допиту залишила його самого.
10. Як випливає з протоколу допиту заявника від 29 січня 2003 року, підписаного заявником та його захисником, він надав докладну
інформацію про своє життя, а також особисті відомості, але відмовився надавати будь-які пояснення щодо злочину, у вчиненні якого
підозрювався.
11. Увечері 29 січня 2003 року для надання заявнику медичної
допомоги у зв’язку із завданими йому ножовими пораненнями було
викликано бригаду швидкої допомоги. По прибутті о 19 год. 30 хв.
бригада зафіксувала у заявника дві ножові рани і гіперемію шкіри
обличчя, а також що він був притомний, мав нормальний кров’яний
тиск (120/80), вільно дихав і що загальний стан його здоров’я був задовільним. Після надання заявникові першої медичної допомоги
у зв’язку з його ранами бригада швидкої медичної допомоги поїхала
о 19 год. 55 хв.
12. 30 січня 2003 року заявник подав до районної прокуратури
скаргу на те, що працівники міліції катували його перед тим, як доправити до райвідділку міліції та після цього. Він зазначив, зокрема,
що троє працівників міліції, які затримали його, жорстоко били його по всіх частинах тіла, включаючи область паху, незважаючи на те,
що він у будь-якому разі не міг чинити опір під час його затриманні,
оскільки мав дві ножові рани, завдані йому днем раніше. Після його
прибуття до райвідділку міліції близько 15 год. кілька працівників
міліції з метою примусового отримання визнавальних показів почали його катувати. Зокрема, вони надягали йому на голову пластикові
пакети, наповнені цигарковим димом, викручували пальці, ставали
ногами на руки, били його, завдавали ударів кулаками, притискаючи
книгу до його тіла, та підвішували в наручниках долілиць між двома
столами. Внаслідок цього заявник почав втрачати свідомість та відчу-
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вав себе настільки погано, що знадобилося викликати швидку медичну допомогу. Проте, як твердить заявник, бригада швидкої медичної допомоги не поставилася серйозно до його скарг і не зафіксувала
низку тілесних ушкоджень. Після від’їзду бригади швидкої медичної
допомоги жорстоке поводження із заявником, за його словами, продовжувалося до ранку 30 січня 2003 року.
13. 30 січня 2003 року близько 15 год. 30 хв. заявника оглянув судово-медичний експерт, якого запросили оцінити його тілесні ушкодження, пояснити час та спосіб їх завдання, а також визначити, чи
могли вони бути завдані самим заявником. У своєму висновку експерт зазначив, що заявник мав дві ножові рани та близько дванадцяти поверхових тілесних ушкоджень (подряпини, садна, синці тощо) на
обличчі та інших частинах тіла. Він також зазначив, що тілесні ушкодження заявника сукупно можна класифікувати як «легкі», що їх
було завдано дією тупих і загострених предметів за день-два до проведення огляду, а місце їх розташування свідчить, що заявник міг завдати їх собі сам.
14. 31 січня 2003 року Пролетарський районний суд м. Донецька (далі — районний суд) обрав заявнику запобіжний захід у вигляді
взяття під варту строком на десять днів до закінчення досудового
слідства у його справі. Заявник не оскаржив цього рішення.
15. 3 лютого 2003 року районна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи за скаргами заявника на жорстоке поводження працівників міліції. Прокуратура зазначила, що відповідно
до пояснень працівників міліції, які здійснювали його затримання,
та слідчого міліції, в кабінеті якого заявника допитували, ні вони, ні
будь-хто інший в їхній присутності не бив заявника та не поводився
з ним жорстоко у будь-який інший спосіб.
16. 7 лютого 2003 року захисника О., призначеного заявнику
в рамках надання безоплатної правової допомоги, замінив безоплатний захисник К.
17. 7 лютого 2003 року районний суд продовжив строк тримання
заявника під вартою. Заявник, інтереси якого представляв захисник
К., не оскаржив цього рішення.
18. 8 лютого 2003 року заявника було поміщено до Донецького
слідчого ізолятора (СІЗО).
19. Заявник неодноразово подавав до різних органів влади скарги на те, що впродовж кількох днів до його переведення до СІЗО він
перебував у камері з особою, хворою на туберкульоз, та що постанова

222

Кирпиченко проти України

від 3 лютого 2003 року про відмову в порушенні кримінальної справи
у зв’язку з жорстоким поводженням 29 січня 2003 року була несправедливою. Він також твердив, що не всі тілесні ушкодження були зафіксовані під час його огляду експертом 30 січня 2003 року, та що вартовий конвою безпідставно побив його 4 березня 2003 року.
20. У березні 2003 року слідчий районної прокуратури А. Д., який
розслідував вбивство Л. С. та крадіжку з її квартири, провів очні ставки між заявником та кількома працівниками міліції, яких він звинувачував у жорстокому поводженні. Під час цих очних ставок працівники міліції заперечували факт будь-якого жорстокого поводження.
Заявник відмовився надати пояснення, заявляючи, що А. Д. поводився грубо, упереджено та ображав його.
21. 18 березня 2003 року районна прокуратура знову відмовила
в порушенні кримінальної справи у зв’язку зі скаргами заявника на
жорстоке поводження у січні 2003 року. Прокуратура зазначила, що
під час допитів відповідних працівників міліції та очних ставок між
сторонами жодних доказів жорстокого поводження виявлено не було. Прокуратура також зазначила, що згідно з журналом покамерного
розміщення заявник перебував у камері сам, а не з хворою особою, як
він твердив.
22. Заявник оскаржив зазначену постанову до прокуратури Донецької області (далі — обласна прокуратура) та до інших органів
влади, зазначаючи, зокрема, що очні ставки було організовано з метою отримання від нього визнавальних показів, а не для перевірки
його тверджень про жорстоке поводження. Він також скаржився, що
внаслідок побиття працівниками міліції він більше не міг як слід рухати лівою ногою.
23. У березні 2003 року А. Д. призначив додаткову судово-медичну експертизу тілесних ушкоджень заявника, поставивши експерту, серед іншого, запитання щодо того, чи могли зазначені
тілесні ушкодження бути завдані Л. С. під час самозахисту та чи
є будь-яке з тілесних ушкоджень заявника характерним для спроби удушити його у будь-який спосіб. Згідно з висновками цієї експертизи 15 і 16 квітня 2003 року можливість завдання Л. С. зафіксованих 30 січня 2003 року тілесних ушкоджень під час самозахисту
не виключалась. Тілесних ушкоджень, характерних для удушення,
встановлено не було.
24. 4 квітня 2003 року невролог СІЗО діагностував у заявника посттравматичний неврит малого гомілкового нерва.
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25. У квітні 2003 року А. Д. призначив ще одну судово-медичну експертизу з метою встановлення, чи справді заявник страждав
на посттравматичний неврит малого гомілкового нерва, і якщо так,
то коли і внаслідок якої травми це захворювання виникло. Зокрема,
експерт мав відповісти на запитання, чи може це захворювання бути пов’язаним з тілесними ушкодженнями, зафіксованими 30 січня
2003 року.
26. 22 квітня 2003 року той самий експерт, який робив попередні
експертизи, підтвердив, що заявник страждає на неврит малого гомілкового нерва, але встановити, коли та як це захворювання виникло, було неможливо.
27. Того ж дня районна прокуратура знову відмовила в порушенні кримінальної справи у зв’язку зі скаргою заявника на жорстоке
поводження працівників міліції. Прокуратура посилалась на ті самі
аргументи, що й у попередніх постановах про відмову в порушенні
кримінальної справи, а також на висновки експерта, відповідно до
яких встановити імовірний зв’язок між посттравматичним невритом
малого гомілкового нерва у заявника і стверджуваним жорстоким поводженням з ним у січні 2003 року було неможливо.
28. Заявник оскаржив цю постанову до районного суду та до інших органів влади, твердячи, що розслідування за його скаргами було
формальним і поверховим, що йому було заборонено ставити запитання експерту та сам експерт був упередженим.
29. 29 квітня 2003 року районний суд відмовив у задоволенні
скарги заявника. Згодом (8 серпня 2003 року) апеляційний суд Донецької області (далі — апеляційний суд) переглянув це рішення
й ухвалив долучити скаргу заявника до кримінальної справи щодо
нього. Подальша касаційна скарга заявника на це рішення була залишена без розгляду на тій підставі, що він не виправив її процесуальні
недоліки. Згідно з твердженнями заявника, його не було повідомлено про це рішення.
30. Згідно з твердженнями заявника, 6 травня 2003 року, коли
він ознайомлювався з матеріалами кримінальної справи щодо нього
у приміщенні прокуратури, А. Д. безпідставно вдарив його в обличчя. Внаслідок завданих ударів з носа заявника потекла кров і залишила плями на його светрі, меблях навколо та сторінках матеріалів
справи.
31. 7 травня 2003 року заявник подав до обласної прокуратури
скаргу на те, що А. Д. його вдарив, але відповіді не отримав.
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32. 16 травня 2003 року заявника було доставлено із СІЗО до райвідділку міліції для допиту та тимчасово поміщено під варту до ізолятора тимчасового тримання органів внутрішніх справ (далі — ITT).
За його словами, працівник міліції В. Д., який того дня чергував, образив його, а також двічі вдарив кулаком в обличчя та ногою у спину.
33. Того ж дня після повернення заявника медичний персонал
СІЗО зафіксував у нього забій на губі, крововилив у м’які тканини обличчя, а також садно на його спині, і передав скарги заявника на дії
В. Д. до районної прокуратури для перевірки.
34. 27 травня 2003 року районна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи у зв’язку з подією 16 травня 2003 року.
Прокуратура зазначила, що згідно з поясненнями В. Д. та його колеги
А. П., який також чергував того дня, В. Д. жодного разу не бив та не
ображав заявника. Обидва працівники міліції зазначили, що при вибутті заявника з ITT у нього вже були ушкодження на обличчі. Вони
вважали, що ці ушкодження ймовірно були завдані самим заявником,
коли той перебував у камері, з метою завдання шкоди репутації чергових працівників міліції. Як твердить заявник, його не було повідомлено про цю постанову і він продовжував подавати скарги до різних
органів влади на непроведення розслідування за його скаргами на
жорстоке поводження.
35. Восени 2003 року апеляційний суд розпочав розгляд справи
щодо заявника за обвинуваченням у вчиненні вбивства Л. С. та крадіжки цінних речей із її квартири.
36. У листопаді 2003 року матір заявника було допущено до участі
у провадженні як його захисника.
37. У невизначену дату І. замінив К. як безоплатний захисник.
38. 17 грудня 2003 року апеляційний суд допитав слідчого А. Д.
щодо обставин, за яких на матеріалах справи заявника з’явилися плями крові. Під час судового засідання А. Д. визнав, що він не впевнений у походженні плям крові. Він припустив, що у січні 2003 року на
матеріалах справи могли з’явитися плями крові Л. С. або впродовж
періоду, коли заявник ознайомлювався з матеріалами справи, йому
могло стати зле й у нього могла статися кровотеча з носа.
39. 26 січня 2004 року апеляційний суд повернув справу щодо заявника на додаткове розслідування. Суд, зокрема, зобов’язав органи
досудового слідства здійснити додаткову перевірку за скаргами заявника на жорстоке поводження та встановити походження плям крові
на матеріалах справи.
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40. 9 липня 2004 року обласна прокуратура відмовила в порушенні кримінальної справи щодо А. Д., дійшовши висновку, що скарги заявника на побиття його зазначеною особою 6 травня 2003 року були
необґрунтованими. Прокуратура зазначила, що згідно з власними
поясненнями А. Д., наданими у 2004 році та підтвердженими його колегою А. К., 6 травня 2003 року заявник дряпав свій ніс до тих пір, поки з нього не пішла кров, щоб завдати шкоди репутації А. Д. Як твердить заявник, про цю постанову його було повідомлено лише у жовтні
2004 року.
41. У невизначену дату справу щодо вбивства Л. С. та крадіжки з її
квартири було передано до апеляційного суду для розгляду по суті.
42. 28 жовтня 2004 року заявник оскаржив до апеляційного суду,
який розглядав його кримінальну справу, постанову прокуратури про
відмову в порушенні кримінальної справи за скаргою на подію 6 травня 2003 року. Він зазначив, серед іншого, що для збирання об’єктивних
доказів або дослідження плям крові не докладалося жодних зусиль.
Він також зазначив, що пояснення А. Д., надані прокуратурі, суперечили його показам, наданим суду шістьма місяцями раніше, та що
малоймовірним є те, що, надаючи нові показання, він міг краще пригадати відповідні деталі.
43. Під час судового розгляду апеляційний суд допитав велику кількість свідків, включно з кількома працівниками міліції, яких
заявник обвинувачував у жорстокому з ним поводженні, та дослідив
різні джерела доказів, включно з рапортами працівників міліції щодо
виявлення відбитків пальців заявника на меблях у квартирі Л. С. та
сумки з речами Л. С. у будинку, в якому жив заявник. Заявник твердив, що свідки вступили у колективну змову проти нього та що працівники міліції підкинули йому і сфальсифікували справжні докази,
а також знищили докази, які свідчили про його невинуватість. Він також скаржився на порушення свого права на захист, зокрема у зв’язку
з тим, що його перший допит відбувся без захисника, а низку документів у матеріалах справи, включно з протоколом його допиту від
29 січня 2003 року, було підроблено.
44. 9 листопада 2004 року апеляційний суд визнав заявника винним у вбивстві Л. С. та крадіжці цінних речей з її квартири та призначив йому покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Суд також
встановив, що твердження заявника про порушення його права на
захист та інші його процесуальні скарги були необґрунтованими та
що органи прокуратури надали переконливі пояснення у зв’язку з від-
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мовами у порушенні кримінальної справи за його скаргами на жорстоке поводження. Щодо тілесних ушкоджень заявника, зафіксованих
30 січня 2003 року, то вони ймовірно були завдані під час спроб Л. С.
захиститися від нападу заявника.
45. Заявник та його безоплатний захисник І. оскаржили вирок
від 9 листопада 2004 року в касаційному порядку, твердячи, зокрема, що ні апеляційний суд, ні прокуратура належно не розслідували
твердження про жорстоке поводження із заявником, що його засудження ґрунтувалося на припущеннях та сфальсифікованих доказах,
та що його процесуальні права, включно із правом на захист, було
порушено.
46. 18 і 30 травня 2005 року обласна прокуратура у своєму листі
повідомила заявника про відсутність підстав для порушення кримінальної справи за його скаргами на жорстоке поводження, оскільки
зазначені скарги вже було розглянуто та відхилено як необґрунтовані.
47. 10 травня 2005 року заявник пройшов рентгенологічне обстеження й у нього було виявлено туберкульоз.
48. 17 листопада 2005 року Верховний Суд України залишив вирок
заявникові без змін. Суд дійшов висновку, що скарги заявника на жорстоке поводження було ретельно розглянуто правоохоронними органами й апеляційним судом та що ці скарги були правомірно залишені
без задоволення як необґрунтовані. Суд також встановив відсутність
ознак порушень процесуальних прав заявника, які могли призвести
до несправедливого провадження загалом та що могли стати підставою для скасування вироку.
49. У лютому 2007 року заявника доправили з Донецького СІЗО до
Ладижинської виправної колонії для відбування покарання. За твердженнями заявника, його конвоювали для того, щоб ускладнити спілкування з матір’ю та листування із захисником. Окрім того, адміністрація Ладижинської виправної колонії регулярно переглядала, затримувала вручення та губила його кореспонденцію, а також з метою
перешкодити поданню ним заяви про порушення його конвенційних
прав приховала від нього посилку з канцелярським приладдям і продовольством, яку йому надіслали прибічники.
50. 22 березня 2007 року заявник подав до Верховного Суду України клопотання щодо надання йому копій різних документів із матеріалів справи, включно з протоколами та аудіозаписами судових
засідань у справі, для надання їх Суду в рамках цієї заяви.
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51. 24 травня 2007 року клопотання заявника було залишено без
задоволення.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
52. Відповідні національні та міжнародні документи наведено у тексті рішення Суду у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin
v. Ukraine), заява № 3893/03, пп. 44–45, 49–50, 55–64, 67 і 69–79, від
15 травня 2012 року.

ПРАВО
I. ПОПЕРЕДНЄ ЗАУВАЖЕННЯ
53. Заявник помер у жовтні 2012 року, коли справа перебувала на
розгляді Суду, і його мати, пані Світлана Семенівна Савич, повідомила
Суд про своє бажання підтримати заяву (див. п. 5).
54. Уряд не надав жодних зауважень щодо її права підтримувати
заяву.
55. Суд доходить висновку, що хоча порушення Конвенції, на які
скаржився заявник, безпосередньо не вплинули на його матір, після
його смерті вона має право підтримувати заяву від його імені (див.
рішення у справах «Тотєва проти Болгарії» (Toteva v. Bulgaria), заява
№ 42027/98, п. 45, від 19 травня 2004 року, і «Душка проти України»
(Dushka v. Ukraine), заява № 29175/04, п. 39, від 3 лютого 2011 року).

II. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ 29–30 СІЧНЯ,
6 ТА 16 ТРАВНЯ 2003 РОКУ
56. Заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції, що 29–
30 січня і 16 травня 2003 року він зазнав жорстокого поводження
з боку працівників міліції та що 6 травня 2003 року його безпідставно образив та вдарив слідчий прокуратури А. Д.
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57. Він також скаржився відповідно до ст.ст. 3 та 13 Конвенції, що
за зазначеними скаргами не було здійснено ефективного розслідування. У відповідних положеннях Конвенції зазначено таке:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

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

58. Уряд твердив, що згадані скарги були неприйнятними
у зв’язку з невичерпанням національних засобів юридичного захисту. Зокрема, заявник не подав належної касаційної скарги на судові
рішення від 29 квітня та 8 серпня 2003 року, які стосувалися постанов про відмову в порушенні кримінальної справи за його скаргами
на жорстоке поводження у січні 2003 року. Що стосується двох інших
випадків стверджуваного жорстокого поводження, заявник ніколи не
ініціював окремих судових проваджень з метою оскарження постанов прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи, винесених 9 липня 2004 року і 27 травня 2003 року відповідно.
59. Уряд також доводив, що скарги заявника на жорстоке поводження було ретельно розглянуто під час судового провадження
у кримінальній справі щодо заявника, і вмотивованими рішеннями судів їх залишено без задоволення як безпідставні. Оскільки цю
заяву до Суду подано у жовтні 2003 року, коли зазначений судовий
розгляд кримінальної справи все ще тривав, відповідні скарги були
подані передчасно.
60. Заявник не погодився. Він доводив, що аргументи Уряду були
суперечливими. Зокрема, оскільки Уряд заявляв, що скарги заявника
було ретельно розглянуто в рамках судового розгляду кримінальної
справи, в нього не було підстав одночасно твердити, що заявник не
вичерпав національнх засобів правового захисту. Він також твердив,
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що подав до Суду свої скарги лише після того, як зробив на національному рівні все від нього залежне та переконався, що будь-які подальші зусилля з його боку виявляться марними.
61. Суд повторює, що Уряд, який заявляє про невичерпання національних засобів правового захисту, повинен переконати Суд у тому, що у відповідний час такий засіб захисту був ефективним і був
не тільки в теорії, а й на практиці, тобто що він був доступним, міг
забезпечити задоволення скарг заявника і мав достатні шанси на успіх (див., напр., рішення у справі «Сейдовіч проти Італії» (Sejdovic v.
Italy) [ВП], заява № 56581/00, п. 46, ЄСПЛ 2006-ІІ). Після того, як було
використано один із кількох засобів правового захисту, використання
іншого засобу правового захисту, який по суті має таке ж завдання, не
є обов’язковим (див., напр., рішення у справі «Аквіліна проти Мальти»
(Aquilina v. Malta) [ВП], заява № 25642/94, п. 39, ЄСПЛ 1999-III, і «Мікаллеф проти Мальти» (Micallef v. Malta) [ВП], заява № 17056/06, п. 58,
ЄСПЛ-2009).
62. Суд також нагадує, що у своєму рішенні у згаданій справі
«Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), пп. 93–98) він відхилив
заперечення, аналогічне запереченню Уряду у цій справі, стосовно
того, що заявник в окремому провадженні не оскаржив до суду постанову прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи за
скаргами на жорстоке поводження, дійшовши висновку, що цей засіб
юридичного захисту був на практиці неефективним. Суд вважає, що
в нього немає підстав для іншого висновку у цій справі. Суд зазначає,
зокрема, що скарги заявника на жорстоке поводження було долучено
до суті кримінальної справи щодо нього, ретельно розглянуто та відхилено національними судами двох інстанцій. З огляду на природу
висновків цих судів Суд не має підстав для висновку, що окреме оскарження тих самих постанов про відмову в порушенні кримінальної справи було необхідне для вичерпання засобів правового захисту
у цій справі. Отже, перше заперечення Уряду має бути відхилене.
63. Що стосується другого заперечення, відповідно до якого заявник подав свої скарги до Суду передчасно, Суд нагадує, що заявник,
як правило, перед зверненням до конвенційних установ зобов’язаний
скористатися національними засобами правового захисту. Проте останньої інстанції таких засобів правового захисту можна досягти вже
після подання заяви за умови, що зазначений засіб буде вичерпано
до розгляду прийнятності заяви (як усталене джерело див. рішення
у справах «Рінгайзен проти Австрії» (Ringeisen v. Austria), від 16 лип-
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ня 1971 року, пп. 89–93, Серія А, № 13; і «“Vgt Verein gegen Tierfabriken”
проти Швейцарії» (Vgt Verein gegen Tierfabriken v. Switzerland), заява
№ 24699/94, n. 33, ЄСПЛ 2001-VI). Станом на цей час відповідне національне провадження, в межах якого розглядалися скарги заявника на
жорстоке поводження з ним, закінчено. Отже, заперечення Уряду має
бути відхилене.
64. Суд також зазначає, що зазначені скарги не є явно необґрунтованими в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції та не є неприйнятними
з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними.
В. Щодо сутності

1. Стверджуване жорстоке поводження
(а) Аргументи сторін
(i) Стверджуване жорстоке поводження 29 і 30 січня 2003 року
65. Заявник твердив, що працівники міліції жорстоко й безпідставно побили його 29 січня 2003 року під час затримання приблизно
о 14 год. Невдовзі після прибуття до райвідділку міліції його катували
з метою отримання визнавальних показів, і йому стало настільки погано, що довелося викликати швидку медичну допомогу. Після від’їзду
бригади швидкої медичної допомоги катування заявника продовжилися до ранку 30 січня 2003 року. Призначена заявнику коштом держави захисник О. відмовилася підтримати його скарги на жорстоке
поводження та не брала участі в початкових допитах. У висновку судово-медичної експертизи від 30 січня 2003 року зазначалося, що у той
день на тілі заявника мали місце численні тілесні ушкодження, які
не були зафіксовані у висновку бригади швидкої медичної допомоги,
складеному днем раніше, що доводило, що заявник зазнав жорстокого поводження після від’їзду бригади швидкої медичної допомоги,
тобто під час тримання під вартою у міліції. Заявник також твердив,
що жорстоке поводження, на яке він скаржився, має бути кваліфіковано як катування, оскільки воно було дуже жорстоким і його наслідком
став посттравматичний неврит, який впродовж значного періоду обмежував рухливість лівої ноги.
66. Уряд не погодився. Уряд посилався на висновки національних
органів прокуратури та судів, згідно з якими тілесні ушкодження,
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зазначені у висновку експерта від 30 січня 2003 року, ймовірно були
завдані самим заявником, коли Л. С. намагалася захиститися від його
нападу.
(ii) Стверджуване жорстоке поводження 6 травня 2003 року
67. Заявник твердив, що 6 травня 2003 року слідчий А. Д. безпідставно вдарив його в обличчя, коли він ознайомлювався з матеріалами справи. Внаслідок цього на кількох сторінках матеріалів справи
залишилися плями його крові. Офіційна версія події, згідно з якою
заявник, як твердилося, навмисно ушкодив свій ніс, спричинивши
кровотечу, ґрунтувалася на гіпотетичних і непослідовних аргументах
А. Д., які не підтверджувалися жодними об’єктивними доказами.
68. Уряд не погодився. Уряд зазначив про відсутність відповідних медичних документів або будь-яких інших доказів жорстокого
поводження із заявником 6 травня 2003 року, а також що національні
суди двох інстанцій, ретельно допитавши причетні до цього сторони
й оцінивши відповідні докази, правомірно відхилили твердження заявника про жорстоке поводження з ним.
(ііі) Стверджуване жорстоке поводження 16 травня 2003 року
69. Заявник вказував на те, що завдані йому 16 травня 2003 року
тілесні ушкодження були негайно зафіксовані в його медичній картці.
Органи досудового слідства не надали переконливого пояснення, яке
могло б виключити відповідальність держави за завдання йому цих
тілесних ушкоджень під час тримання під вартою в міліції.
70. Уряд зазначив, що, як було встановлено протягом наступної
перевірки, 16 травня 2003 року заявник, перебуваючи під вартою
в міліції, навмисно завдав собі тілесних ушкоджень. Отже, держава
не несе відповідальності за ці тілесні ушкодження.
(b) Оцінка Суду
(i) Стислий виклад відповідних принципів,
встановлених практикою Суду
71. Суд нагадує, що, оцінюючи докази жорстокого поводження,
Суд загалом керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»
(Ireland v. the United Kingdom), від 18 січня 1978 року, п. 161, Серія А,
№ 25). Проте така доведеність може випливати із сукупності ознак,
достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою, чи подібних
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до них неспростовних презумпцій факту. Коли вся чи значна частина інформації про події, про які йдеться, відома виключно органам
влади — як це є щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів влади, — і коли в таких осіб під час їхнього ув’язнення
з’являються тілесні ушкодження, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції щодо фактів. Справді, тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, адже саме вони мають надати
задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справі «Салман
проти Туреччини» (Salman v. Turkey) [ВП], заява № 21986/93, п. 100,
ЄСПЛ 2000-VII). Коли міліція затримує особу здоровою, але під час
звільнення з-під варти виявляється, що в неї є тілесні ушкодження,
на державу покладається обов’язок надати правдоподібне пояснення
щодо причин виникнення цих ушкоджень, і якщо цього зроблено не
буде, це свідчитиме про наявність питання відовідно до ст. 3 Конвенції (див. рішення у справі «Сельмуні проти Франції» (Selmouni v. France)
[ВП], заява № 25803/94, п. 87, ЄСПЛ 1999-V).
(ii) Стверджуване жорстоке поводження 29 і 30 січня 2003 року
72. Суд зазначає, що, як випливає з наявних у матеріалах справи
медичних документів, 30 січня 2003 року заявник мав низку тілесних ушкоджень, включно із синцями, саднами та подряпинами.
Як твердить заявник, ці тілесні ушкодження було завдано 29 і 30 січня
2003 року працівниками міліції під час його затримання та наступного допиту. За твердженнями Уряду, зазначені тілесні ушкодження
були завдані до затримання заявника, під час його сутички з Л. С., яку
він згодом убив.
73. Суд зазначає, що, виходячи з матеріалів справи, неможливо
встановити час завдання тілесних ушкоджень, щодо яких заявник
скаржиться. Сторони не заперечують, що за день до затримання заявнику було завдано два ножових поранення. Незалежно від їхнього
походження, очевидним є те, що до затримання заявник мав серйозну сутичку й не був затриманий «здоровим». Доводячи, що зазначені
подряпини, синці та інші ушкодження м’яких тканин були завдані
працівниками міліції, заявник твердив, що 30 січня 2003 року судово-медичний експерт зафіксував численні тілесні ушкодження,
які не були задокументовані у висновку бригади швидкої медичної
допомоги, складеному 29 січня 2003 року. Водночас, він твердив також, що швидку допомогу було викликано саме тому, що він більше
не міг витримати катування, та що бригада швидкої медичної до-
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помоги відмовилася належно фіксувати всі тілесні ушкодження. Він
також доводив, що під час затримання його було жорстоко побито.
Суд зазначає, що ці аргументи не відповідають твердженням про те,
що тілесні ушкодження, не зафіксовані бригадою швидкої допомоги, були завдані після її від’їзду, та що аргументам заявника щодо
часу завдання тілесних ушкоджень загалом бракує послідовності.
Суд також зауважує, що, як випливає з протоколу допиту від 29 січня 2003 року, заявник, якому в той день було призначено за рахунок
держави захисника, не заявив слідчому прокуратури, який допитував його, жодних скарг на жорстоке поводження та не надав визнавальних показів. На противагу аргументам заявника, немає жодних
доказів відсутності захисника під час його допиту. Окрім того, позиція захисту заявника, обрана у день його затримання, залишалася не
змінною впродовж усього провадження. Зокрема, заявник постійно
твердив про свою невинуватість у вчиненні злочинів, які йому інкримінувалися. Суд не знаходить підстав для опосередкованого висновку про те, що заявник міг зазнати фізичного або психологічного
тиску органів влади з метою зламати його психологічний супротив
(для порівняння та співставлення див. рішення у справах «Ковальчук
проти України» (Kovalchuk v. Ukraine), заява № 21958/05, п. 60, від 4 листопада 2010 року, і «Душка проти України» (Dushka v. Ukraine), заява
№ 29175/04, п. 52, від 3 лютого 2011 року).
74. Оцінюючи аргументи заявника з урахуванням матеріалів
справи, Суд не знаходить підстав для висновку «поза розумним сумнівом» про те, що тілесних ушкоджень, про які заявник скаржився,
було завдано під час його тримання у відділку міліції або що він зазнав катування чи будь-якого іншого виду жорстокого поводження
і 29, і 30 січня 2003 року.
75. Отже, у зв’язку з цим не відбулося порушення ст. 3 Конвенції.
(ііі) Стверджуване жорстоке поводження 6 травня 2003 року
76. Суд зазначає, що, як випливає з висновків національних органів влади, 6 травня 2003 року на сторінках матеріалів кримінальної
справи щодо заявника, з якою він того дня ознайомлювався, з’явилися
плями його крові (див. пп. 40 і 44). За словами заявника, кровотечу
з його носа спричинили удари, завдані слідчим прокуратури А. Д.
За цих обставин та з огляду на те, що на час події заявник перебував
під вартою, саме на Уряд покладається обов’язок надати переконливе
пояснення, що кровотеча з носа, стосовно якої заявник скаржився, не
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була спричинена травмою, за яку мають нести відповідальність представники держави.
77. На думку Суду, Уряд не надав жодного такого пояснення.
Як випливає з матеріалів справи, 9 липня 2004 року органи прокуратури дійшли висновку, що носова кровотеча заявника сталася внаслідок того, що він умисно пошкодив свій ніс. Цей висновок ґрунтувався
на поясненнях слідчого А. Д., що не підтверджувалися ні медичними
документами, ні іншими об’єктивними доказами. Окрім того, це пояснення, надане більше ніж через рік після події, суперечило попереднім
показам А. Д., наданим у суді, згідно з якими носова кровотеча у заявника могла статися внаслідок погіршення стану його здоров’я або що на
сторінках матеріалів справи могли бути плями крові Л. С. (див. п. 38).
78. Отже, пояснення походження ушкодження носа заявника, надане національними органами влади, ґрунтувалося на припущеннях
і домислах, а не на встановлених фактах. Суд доходить висновку, що
це пояснення не є переконливим. Отже, органи державної влади несуть відповідальність за травму, що її, як твердиться, заявнику було
завдано 6 травня 2003 року.
79. Отже, відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням із заявником 6 травня 2003 року.
(iv) Стверджуване жорстоке поводження 16 травня 2003 року
80. Суд зазначає, що сторони не заперечують, що 16 травня
2003 року під час перебування заявника під вартою в міліції йому було завдано кількох тілесних ушкоджень обличчя та спини. 27 травня
2003 року органи влади відмовили в порушенні кримінальної справи
за цим фактом, дійшовши висновку, що вказані тілесні ушкодження
були завдані самим заявником. Як і у разі щодо пояснення ушкодження носа заявника, отриманого 6 травня 2003 року, Суд у подібний
спосіб доходить висновку, що пояснення держави стосовно тілесних
ушкоджень, завданих 16 травня 2003 року, є непереконливими. Це пояснення здебільшого ґрунтується на показах працівника міліції В. Д.,
якого заявник звинувачував у жорстокому з ним поводженні, а також
на подібних показах колеги цього працівника міліції, на підтвердження яких немає жодних доказів, як і немає жодного пояснення, чому перевагу було надано саме версії працівників міліції, а не версії
заявника. За відсутності будь-якого переконливого пояснення походження зазначених тілесних ушкоджень Суд доходить висновку, що
відповідальність за них несе держава.
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81. Отже, відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з тілесними ушкодженнями, завданими заявнику 16 травня 2003 року.

2. Стверджувана неефективність розслідування
82. Заявник твердив, що органи прокуратури, які здійснювали
перевірку за його скаргами на жорстоке поводження, не були незалежними чи безсторонніми. Власне сама дослідча перевірка була формальною, поверховою та характеризувалася численними затримками.
Заявнику не було надано можливості ефективно брати участь у перевірках і всі його клопотання про виклик свідків та здійснення різних
слідчих дій ігнорувалися або відхилялися. Висновки національних
органів влади ґрунтувалися виключно на неправдивих поясненнях
працівників міліції, причетних до жорстокого поводження з ним, які
приймалися беззастережно.
83. Уряд не погодився. Уряд доводив, що всі скарги заявника
стосовно жорстокого з ним поводження ретельно перевірялися органами прокуратури та відхилялися їхніми вмотивованими постановами. Відповідні висновки згодом було переглянуто судами, які
допитали заявника та працівників міліції, яких він звинувачував,
а також ретельно оцінили відповідні документи, що є джерелами
доказів.
84. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу на
жорстоке поводження з нею, яке було таким, що порушує ст. 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком держави
відповідно до ст. 1 Конвенції, за своїм змістом вимагає ефективного
офіційного розслідування. Для того, щоб розслідування вважалось
«ефективним», воно має в принципі привести до встановлення фактів
у справі та встановлення й покарання винних осіб. Державні органи
маютьі вживати всіх можливих заходів для отримання доказів стосовно події, зокрема, свідчень очевидців, експертних висновків тощо.
Будь-який недолік розслідування, який підриває його здатність до
встановлення походження тілесних ушкоджень або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання цього стандарту, а вимога щодо
оперативності та розумної швидкості є безумовною у цьому контексті (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Ассенов
проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року,
пп. 102 і наст., Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII, та «Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05, п. 99, від
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26 липня 2012 року). Для того, щоб розслідування було ефективним,
особи, відповідальні за здійснення слідства, мають бути незалежними та безсторонніми й за законом, і на практиці. Ідеться не лише про
відсутність ієрархічного або інституційного зв’язку з особами, що
причетні до подій, а й незалежність на практиці (див., напр., рішення у справі «Колєви проти Болгарії» (Kolevi v. Bulgaria), заява № 1108/02,
п. 193, від 5 листопада 2009 року). Окрім того, поняття ефективного
засобу правового захисту щодо тверджень про жорстоке поводження
також включає в себе ефективний доступ заявника до процесу розслідування (див. згадане рішення у справі «Ассенов та інші проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), п. 117).
85. Уважно вивчивши матеріали справи з урахуванням зауважень, наданих сторонами, Суд доходить висновку, що перевірки всіх
трьох випадків стверджуваного жорстокого поводження із заявником
не відповідали мінімальним стандартам ефективності. В усіх трьох
випадках висновки національних органів влади ґрунтувалися насамперед на поясненнях працівників міліції, які звинувачувалися у жорстокому поводженні. Поприа те, що в усіх трьох випадках заявник подав скарги невдовзі після стверджуваних подій, жодних оперативних
і ретельних зусиль для збирання об’єктивних доказів або перевірки
правдоподібності його тверджень докладено не було.
86. Суд також зазначає, що у зв’язку з твердженнями про катування у січні 2003 року було призначено кілька судово-медичних експертиз. Проте видається, що самому заявнику не було надано можливості
поставити експертам запитання. Запитання, поставлені органом досудового слідства, здебільшого були спрямовані на встановлення того, чи могли тілесні ушкодження, щодо яких заявник скаржився, бути
завдані під час самозахисту Л. С. Суд зауважує, що заявник надав дуже докладний опис способів, у які працівники міліції ймовірно катували його (а саме викручували йому пальці та ставали на них ногами;
надягали йому на голову пластикові пакети, наповненні цигарковим
димом; били його кулаками, притискаючи книгу до його тіла, тощо).
Єдине питання, яке могло бути пов’язане з перевіркою версії заявника щодо перебігу подій, стосувалося наявності слідів удушення
у будь-який спосіб і було розглянуте судово-медичним експертом лише у квітні 2003 року, більш ніж через два місяці після події. На думку
Суду, ця незрозуміла затримка невиправно вплинула на здатність органів влади зібрати важливі докази. Жодних питань щодо інших видів
жорстокого поводження, про які твердив заявник, взагалі не було по-
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рушено. Що стосується перевірок подій 6 і 16 травня 2003 року, то, як
випливає з наявних у Суду документів, вони обмежувалися лише відбиранням пояснень у працівників міліції, яких заявник звинувачував
у побитті, та у їхніх колег.
87. Суд також зауважує відсутність незалежності та безсторонності працівників правоохоронних органів, які перевіряли скарги
заявника. Зокрема, події 29–30 січня і 16 травня 2003 року розслідувала та ж районна прокуратура, яка розслідувала кримінальну
справу щодо заявника. Подію 29–30 січня 2003 року розслідував
особисто А. Д., який розслідував кримінальну справу щодо заявника та якого заявник згодом звинуватив з огляду на подію 6 травня
2003 року. Цю останню подію розслідували колеги А. Д. з обласної
прокуратури.
88. У всіх трьох випадках розслідування у справі характеризувалося різними затримками — не тільки під час збирання доказів,
а й щодо повідомлення заявника про ухвалені постанови, що значною
мірою перешкоджало йому брати участь у зазначених перевірках та
оскаржувати їхні результати. Загалом видається, що підхід органів
влади до перевірки скарг заявника здебільшого мав на меті виправдання підозрюваних працівників міліції, а не встановлення справжніх обставин, за яких було завдано тілесних ушкоджень.
89. Суд зазначає, що у низці інших справ проти України він вже
засудив подібні методи розслідувань, які були наявні й у цій справі
(див., серед іншого, рішення у справах «Дрозд проти України» (Drozd v.
Ukraine), заява № 12174/03, пп. 68–71, від 30 липня 2009 року; «Савіцький проти України» (Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05, пп. 121–122,
від 26 липня 2012 року, і «Гриненко проти України» (Grinenko v. Ukraine),
заява № 33627/06, п. 62, від 15 листопада 2012 року). В рішенні у справі
«Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine), наведене у пп. 173–180,
Суд дійшов висновку, що небажання органів влади забезпечити оперативне та ретельне розслідування скарг підозрюваних у вчиненні
злочинів на жорстоке поводження з ними становить системну проблему в сенсі ст. 46 Конвенції. З огляду на обставини цієї справи та
свою попередню практику Суд доходить висновку, що у цій справі
також не було докладено жодних вагомих зусиль для розслідування
скарг заявника на жорстоке поводження.
90. Отже, відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з розслідуванням скарг заявника щодо стверджуваного жорстокого поводження з ним 29–30 січня, 6 і 16 травня 2003 року.
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91. З огляду на свої висновки відповідно до ст. 3 Конвенції Суд
вважає, що немає необхідності розглядати питання про наявність
у цій справі порушення ст. 13 Конвенції.

III. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
92. Суд зазначає, що в різні дати заявник доповнював свою первинну заяву низкою інших скарг, зокрема відповідно до ст.ст. 3, 5, 6,
13 і 34 Конвенції.
93. Суд розглянув ці скарги та вважає, що з урахуванням усіх наявних у нього матеріалів та належності оскаржуваних питань до сфери його компетенції, вони не виявляють жодних ознак порушень прав
і свобод, гарантованих Конвенцією.
94. Отже, ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як явно
необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.

IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
95. 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

96. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
97. Уряд твердив, що ця вимога має бути відхилена як надмірна
і необґрунтована.
98. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав болю, страждань
і тривоги у зв’язку зі встановленими у цій справі порушеннями ст. 3
Конвенції. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявнику 15 000 євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися. Ці суми
мають бути виплачені спадкоємцям заявника.
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B. Судові та інші витрати

99. Заявник також вимагав 2000 євро компенсації витрат на представництво своїх інтересів під час провадження у Суді.
100. Уряд вказував на те, що на підтвердження цієї вимоги не було надано жодних документів.
101. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі з огляду на те, що заявнику було надано юридичну допомогу, та той факт, що він не надав жодних доказів на підтвердження
своєї вимоги, Суд нічого не присуджує за цим пунктом.
С. Пеня

102. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Ухвалює, що мати заявника, пані Світлана Семенівна Савич,
має право брати участь у цій справі замість заявника.
2. Оголошує скарги на жорстоке поводження із заявником 29–
30 січня, 6 і 16 травня 2003 року, а також на відсутність ефективного
розслідування та засобів правового захисту у зв’язку з цими скаргами
прийнятними, а решту скарг у заяві — неприйнятними.
3. Ухвалює, що не відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку зі
стверджуваним жорстоким поводженням 29 і 30 січня 2003 року.
4. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку зі
стверджуваним жорстоким поводженням 6 і 16 травня 2003 року.
5. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку
з відсутністю ефективного розслідування за скаргами на жорстоке
поводження 29 і 30 січня, 6 і 16 травня 2003 року.
6. Ухвалює, що немає необхідності розглядати скаргу на неефективне розслідування відповідно до ст. 13 Конвенції.
7. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції, дер
жава-відповідач повинна сплатити спадкоємцям заявника
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15 000 (п’ятнадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в цей період, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
8. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 2 квітня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

М. Вілліґер
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 «Луценко проти України (№ 2)»
(Заява № 29334/11)
Рішення
Страсбург
11 червня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
11 вересня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Луценко проти України (№ 2)»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
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п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 12 травня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 29334/11) проти України, поданій 6 травня 2011 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України паном Юрієм Віталійовичем Луценком (далі — заявник).
2. Інтереси заявника представляли пані Валентина Теличенко,
п. Ігор Фомін та п. Аркадій Бущенко — адвокати, які практикують
у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на той час — п. Н. Кульчицький із Міністерства юстиції України.
3. Заявник скаржився, зокрема, відповідно до ст. 3 Конвенції на
побутові умови тримання його у Київському слідчому ізоляторі та
з приводу неналежного рівня медичної допомоги, що йому надавалася. Заявник також твердив, що в очікуванні судових засідань його
тримали в маленькому та погано вентильованому приміщенні, а під
час судових засідань — у металевій клітці.
4. 14 лютого 2012 року про заяву було повідомлено Уряд,

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник, п. Юрій Віталійович Луценко, є громадянином України, який народився у 1964 році.
А. Події, що передували справі

6. Заявник був Міністром внутрішніх справ України. Він обіймав
цю посаду від 2005 до 2006 року та від 18 грудня 2007 року до 11 берез-
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ня 2010 року. Від 27 серпня 2014 року він був Головою політичної партії
«Блок Петра Порошенка».
7. 2 листопада 2010 року Генеральна прокуратура України (далі
ГПУ) порушила кримінальну справу щодо заявника та іншої особи — пана П., за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України за підозрою в заволодінні ними чужим майном шляхом зловживання своїм
службовим становищем. 5 листопада 2010 року заявнику було офіційно пред’явлено обвинувачення. Того ж дня в нього відібрано підписку
про невиїзд.
8. 11 грудня 2010 року ГПУ порушила щодо заявника іншу кримінальну справу за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України за фактом перевищення ним службових повноважень на тій підставі, що він
сприяв у наданні своєму водію, п. П., однокімнатної квартири.
9. Дві кримінальні справи було об’єднано в одне провадження.
10. 13 грудня 2010 року ГПУ закінчила досудове слідство у справі
та офіційно пред’явила заявнику обвинувачення у вчиненні обох злочинів, перекваліфікувавши його дії за першим обвинуваченням на
ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата
або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою
особою своїм службовим становищем).
11. 26 грудня 2010 року заявника було затримано та поміщено під
варту до слідчого ізолятора Служби безпеки України.
12. 27 грудня 2010 року Печерський районний суд м. Києва (далі —
Печорський суд) змінив обраний заявникові запобіжний захід у ви
гляді підписки про невиїзд на взяття під варту.
13. 28 грудня 2010 року заявника було переведено до Київського
слідчого ізолятора № 13 (далі — СІЗО).
14. 17 травня 2011 року ГПУ передала кримінальну справу щодо
заявника до Печерського суду, який 27 лютого 2012 року ухвалив вирок, відповідно до якого заявнику було призначено покарання у ви
гляді позбавлення волі строком на чотири роки. Справа стала предметом пильної уваги і національних, і міжнародних засобів масової
інформації, представники яких були присутні на судових засіданнях.
Невдовзі після закінчення судових засідань було опубліковано фотографії, на яких заявник зображений за металевими ґратами.
15. 7 березня 2012 року заявник подав апеляційну скаргу, вимагаючи скасування вироку суду першої інстанції у зв’язку з відсутністю
його вини у вчиненні злочину.
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16. 16 травня 2012 року апеляційний суд м. Києва залишив вирок
Печерського суду без змін.
17. 31 серпня 2012 року заявника було переведено до Менської
виправної колонії Чернігівської області для відбування покарання
у вигляді позбавлення волі.
18. Ухвалою від 3 квітня 2013 року Вищий спеціалізований суд
України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив призначене заявникові покарання у вигляді позбавлення волі без змін
і трохи зменшив суму відшкодування матеріальної шкоди, яку він
мав сплатити.
19. 7 квітня 2013 року колишній Президент України видав Указ
про помилування низки осіб, включно із заявником, і їх було звільнено того ж дня.
В. Стан здоров’я заявника та надана йому
медична допомога

20. До затримання в заявника було діагностовано цукровий діабет II типу, хронічні гастрит і панкреатит.
21. Після поміщення заявника до СІЗО 28 грудня 2010 року його
оглянули начальник медичної частини та черговий лікар. Було проведено клінічне, лабораторне та рентгенологічне обстеження заявника. За результатами цих обстежень і з даних анамнезу в заявника
було діагностовано симптоматичну артеріальну гіпертензію та рекомендовано регулярний контроль артеріального тиску. Як твердить
заявник, лікарі пенітенціарної установи не звертали увагу на його
хронічні захворювання, про які було зазначено у наданій Печерському суду виписці з амбулаторної картки та про які він неодноразово
усно заявляв.
22. За твердженнями Уряду, протягом періоду від грудня 2010 року до квітня 2011 року заявник перебував під постійним наглядом лікарів медичної частини СІЗО, які відвідували його 29, 30 та 31 грудня
2010 року, від 1 до 9, 17 та 24 січня, 10, 18 та 25 лютого, 1, 10 та 20 березня та 1 квітня 2011 року. Упродовж цього періоду заявник не звертався
зі скаргами, а стан його здоров’я залишався задовільним, лікарі регулярно вимірювали його артеріальний тиск, пульс та робили загальне
обстеження. Заявник заперечував, що він не звертався зі скаргами на
проблеми, пов’язані зі станом його здоров’я. Як він твердить, за перших три місяці тримання під вартою він втратив понад 20 кілограмів
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ваги, в нього постійно були слабкі прояви лихоманки та спазматичний біль у животі.
23. Після надходження скарг заявника на погіршення стану його
здоров’я 24 лютого 2011 року приватна медична лабораторія відібрала для аналізу зразки його крові. За результатами аналізу в заявника
було виявлено наявність запального процесу. Лікар, яка дійшла такого висновку, вважала, що це наслідок ускладнення вірусної інфекції
бактеріальною. Також попередньо було діагностовано реактивний
артрит. Для встановлення точнішого діагнозу необхідними були додаткові обстеження у спеціалістів.
24. 9 березня 2011 року лікарі СІЗО виявили у заявника артрит.
25. 15 березня 2011 року новий аналіз крові заявника виявив певні негативні зміни його імунної системи. Клопотання заявника про
обстеження в кардіолога-ревматолога, яка зробила зазначений висновок, були безуспішними.
26. За твердженнями Уряду, 6 та 13 квітня 2011 року заявника було оглянуто начальником медичної частини СІЗО. Заявник скаржився
на біль у суглобах. У нього було діагностовано симптоматичну (ситуативну) артеріальну гіпертензію, генералізований остеоартроз і йому
було рекомендовано здійснення контролю артеріального тиску.
27. 21 квітня 2011 року на знак протесту проти подальшого тримання його під вартою заявник оголосив голодування.
28. За твердженнями Уряду, від 22 квітня до 10 травня 2011 року
заявник перебував під щоденним наглядом лікарів медичної частини СІЗО. Іноді він скаржився на запаморочення та загальну слабкість. Протягом цього періоду стан здоров’я заявника залишався
задовільним.
29. 29 квітня 2011 року адміністрація СІЗО помістила заявника
до одиночної камери і йому було продемонстровано обладнання для
примусового годування осіб, які відмовляються вживати їжу (такі як
наручники, роторозширювач і зонд). Ці засоби очевидно ніколи не застосовувалися до заявника.
30. За твердженнями Уряду, того ж дня заявника було оглянуто
начальником медичної частини СІЗО. Заявник скаржився на біль в області серця, що, за його словами, посилювався при поворотах. У заявника було діагностовано симптоматичну (ситуативну) артеріальну гіпертензію, генералізований остеоартроз та міозит великого грудного
м’яза зліва. При цьому заявник повідомив лікаря, що протягом кількох днів він не вживав їжу та пив лише чай без цукру та каву з цукром.
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Заявнику було зроблено аналіз сечі, рівень ацетону в якій становив
один +. Було рекомендовано контроль за загальним станом здоров’я
заявника, рівнем ацетону в його сечі та його артеріальним тиском.
1 травня 2011 року заявника оглянула комісія лікарів Державної
пенітенціарної служби України (далі — ДПтС України). Йому було призначено прийом «поживної суміші» (крупа манна або вівсяна, масло
тваринне, цукор, молоко, яйця, м’ясо для бульйону, сіль, аскорбінова
кислота загальною калорійністю 1638,5 ккал) та наступні медикаменти: розчин NaCL, вітаміни В1 та В6 і розчин рибоксину. Того ж дня було
зроблено загальний аналіз крові заявника, а також аналіз вмісту цукру в крові та ацетону в сечі (було отримано результат «+++»). Того дня
заявник вжив 500 мл «поживної суміші».
2 травня 2011 року комісія лікарів ДПтС України визнала загальний стан здоров’я заявника стабільним і констатувала позитивну динаміку зменшення запаморочень та загальної слабкості. Було також
зроблено аналіз сечі заявника на наявність у ній ацетону (отримано
результат «+++»).
3 травня 2011 року, після ще одного огляду комісією лікарів ДПтС
України, в заявника було відібрано зразок сечі для аналізу на вміст
ацетону. Результат аналізу виявив вміст ацетону «+++». Того ж дня заявник вжив 400 мл «поживної суміші». Було рекомендовано повторний біохімічний і загальний аналіз крові заявника, загальний аналіз
сечі, аналіз крові на вміст цукру та аналіз сечі на наявність ацетону,
а також УЗД органів черевної порожнини та нирок. Заявнику було
зроблено інфузію Реосорбілакту та глюкози.
4 травня 2011 року заявника знову було оглянуто комісією лікарів
ДПтС України. У нього було виявлено помірні дифузні зміни печінки,
хронічний холецистит та хронічний панкреатит. Того ж дня заявник
вжив 500 мл «поживної суміші». Заявнику було зроблено інфузію Реосорбілакту та глюкози.
31. 5 травня 2011 року дружина заявника звернулася до адміністрації СІЗО з проханням робити медичні огляди її чоловіка за її присутності. На той час заявник втратив близько чотирнадцяти кілограмів ваги. Того ж дня, за твердженнями Уряду, заявника було оглянуто
комісією лікарів ДПтС України. У лабораторії «Діла» зроблено загальний аналіз крові заявника, аналіз крові на вміст цукру та аналіз сечі на
наявність ацетону. Результати аналізів були слабопозитивними. У заявника було діагностовано хронічний холецистит і хронічний панкреатит. Також встановлено, що стан здоров’я заявника був наслідком
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його голодування. Того ж дня заявник відмовився від прийому їжі та
інфузійної терапії для відновлення в організмі водного, протеїнового
та електролітного балансу.
32. 6 травня 2011 року заявника було переведено до медичної
частини СІЗО. За твердженнями Уряду, його оглянула комісія лікарів-фахівців лікувальних закладів Міністерства охорони здоров’я
України (далі — МОЗ України) м. Києва. У нього було діагностовано
гіпертонічну хворобу І ступеня, серцеву недостатність, цукровий діабет II типу легкої форми (стадія компенсації), хронічний холецистит
у стадії нестійкої ремісії, хронічний панкреатит у стадії нестійкої
ремісії, остеоартроз поза загостренням, поширений остеохондроз
хребта та грудний кіфоз. Заявнику було рекомендовано: (1) зробити
електрокардіограму (далі — ЕКГ) та ультразвукове дослідження серця
(далі — УЗД) для виключення ішемічної хвороби серця; (2) прийом гіпотензивних препаратів (Престаріум комбі) за підвищення артеріального тиску більше 140/90 мм рт. ст; (3) прийом Метопрололу під час
тахікардії, що виникає при пульсі більше 100 ударів на хвилину. Заявник повністю пройшов цей курс лікування.
33. Як твердить Уряд, 7 травня 2011 року заявника знову оглянула
комісія лікарів ДПтС України. Також йому було зроблено контрольний аналіз сечі на наявність ацетону (отримано результат «++») та загальний аналіз сечі. Комісія лікарів підтвердила попередній діагноз.
Заявник відмовився від прийому будь-якої «поживної суміші» та інфузійної терапії.
8 травня 2011 року заявника було оглянуто комісією лікарів-фахівців лікувальних закладів МОЗ України м. Києва. Комісія підтвердила попередній діагноз заявникові та додатково встановила в нього
хронічний гастрит у стадії нестійкої ремісії. Комісія зазначила, що
на загальний стан заявника суттєво впливає голодування. Заявнику
було зроблено ЕКГ та ехокардіографічне дослідження. Вміст ацетону
в сечі становив «+». Заявник відмовився вживати «поживну суміш».
Йому було зроблено інфузійну терапію з Аміновеном. Заявнику також
було рекомендовано розширення раціону харчування з обмеженням
вживання вуглеводів, що легко засвоюються (цукор, мед і солодощі);
дотримання дозованих фізичних навантажень; прийом Дуфалаку або
Гуталаксу (для нормалізації роботи кишківника) та пробіотиків (Лаціума або Симбітера).
9 та 10 травня 2011 року заявника було оглянуто комісією лікарів
ДПтС України. Вміст ацетону в сечі був слабопозитивним. Він відмо-
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вився від вживання «поживної суміші». Йому було зроблено інфузійну
терапію з фізіологічним розчином, вітамінами В1, В6, С, Рибоксином
та Реосорбілактом.
34. Як твердить заявник, до 10 травня 2011 року медичний нагляд
щодо нього було обмежено вимірюванням його артеріального тиску
та зважуванням, а також поверховим оглядом лікарем СІЗО.
35. 10 травня 2011 року заявника було поміщено до Київської
міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (далі — лікарня швидкої допомоги). Наступного дня адміністрація лікарні повідомила слідчого, що в заявника діагностовано хронічний панкреатит
у стані загострення, хронічний гастродуоденіт, нейроциркуляторну
дистонію за кардіальним типом та цукровий діабет II типу. Стан його
здоров’я було визначено як середнього ступеня важкості.
36. 18 травня 2011 року заступник головного лікаря лікарні швидкої допомоги повідомив дружині заявника додаткову інформацію щодо стану його здоров’я. На додаток до згаданих діагнозів заступник
головного лікаря зазначив такі захворювання: хронічний холецистит,
папілома жовчного міхура, аутоімунний тиреоїдит, еутиреоз, себорейний дерматит, короткозорість, остеохондроз, хронічний гайморит, глухота на праве вухо, виразкова хвороба дванадцятипалої кишки, ерозія шлунку та дуоденогастральний рефлюкс.
37. 23 травня 2011 року заявник припинив голодування.
38. За твердженнями Уряду, 24 травня 2011 року заявника оглянули лікарі медичної частини СІЗО. Того ж дня заявник з’їв кашу. Йому
також було зроблено інфузійну терапію із застосуванням Аміновену
та Парієту. Загалом, хоча заявник продовжував скаржитися на загальну слабкість, від моменту припинення голодування стан його здоров’я
значно покращився.
Наступного дня лікарі СІЗО знову оглянули заявника. Вони
дійшли висновку, що заявник страждає на такі захворювання: хронічний панкреатит у стані загострення, хронічний холецистит, папілома
жовчного міхура, хронічний дуоденіт, аутоімунний тиреоїдит, еутиреоз, цукровий діабет II типу, нейроциркуляторну дистонію за кардіальним типом середнього ступеню важкості, себорейний дерматит,
остеохондроз шийного відділу хребта, токсико-дисциркуляторну
енцефалопатію ендогенного ґенезу (І–ІІ ступеню), виразкову хворобу
дванадцятипалої кишки, папіломатозну гастропатію та ерозію шлунку. Того ж дня заявник їв кашу та пив воду і морквяний сік. Заявнику
було зроблено інфузійну та противиразкову терапію.
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26 та 27 травня 2011 року лікарі медичної частини СІЗО підтвердили попередній діагноз. Заявнику було зроблено інфузійну та противиразкову терапію, йому було зроблено аналіз сечі (що не виявив
ацетону), аналіз крові на вміст цукру та біохімічний аналіз крові. Заявнику також було призначено консультацію в гастроентеролога.
28 травня 2011 року заявника оглянула комісія лікарів МОЗ України. За результатами огляду комісія визнала загальний стан здоров’я
заявника задовільним. У нього було діагностовано пептичну виразку
дванадцятипалої кишки, стан після шлунково-кишкової кровотечі,
ерозивний гастрит, легку постгеморагічну анемію. Заявнику було рекомендовано противиразкове лікування в умовах гастроентерологічного стаціонару. За відсутності можливості стаціонарного лікування
заявнику необхідно було продовжити прийом Парієту; повторно зробити фібро-гастроскопію шлунку з біопсією, загальний аналіз крові
(калію, фосфору), електролітів, калу на приховану кров, а також забезпечити п’ять невеликих прийомів їжі на день із дотриманням білкової дієти.
39. Як твердить заявник, 28 травня 2011 року його було оглянуто
в СІЗО й діагностовано виразкову хворобу дванадцятипалої кишки
у фазі вираженої активності, шлунково-кишкову кровотечу, ерозивний гастрит та токсично-метаболічну енцефалопатію. Окрім того, всі
раніше виявлені в нього захворювання було підтверджено.
40. За твердженнями Уряду, 29 травня 2011 року заявника оглянули лікарі СІЗО, які підтвердили попередні діагнози. Заявник продовжував проходити противиразкову терапію та багаторазово приймати
їжу невеликими порціями.
41. 31 травня 2011 року заявнику було зроблено аналіз сечі, який
не виявив вмісту ацетону, аналіз крові на вміст цукру та загальний
аналіз крові. За результатами аналізів було підтверджено попередні
діагнози.
42. 31 травня та 1 червня 2011 року заявника оглянули лікарі СІЗО
та підтвердили попередні діагнози. Було зроблено аналізи крові та
сечі заявника. Заявник продовжував проходити противиразкову терапію та отримувати відповідне харчування.
43. 8 червня 2011 року начальник СІЗО повідомив голову Печерського суду про додаткові діагнози, поставлені заявнику під час
його огляду 28 травня 2011 року, та звернувся з клопотанням про
надання дозволу на його обстеження в лікарні швидкої допомоги.
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За твердженнями Уряду, лист було надіслано до суду лише 9 червня
2011 року.
44. У своїй відповіді від 14 червня 2011 року суддя Печерського
суду зазначив, що суд не заперечує проти обстеження заявника у лікарні. Копію цього листа було надіслано до конвойної служби міліції
Міністерства внутрішніх справ України з дорученням про конвоювання заявника.
45. 23 червня 2011 року конвойна служба міліції у відповідь повідомила, що відповідальність за надання медичної допомоги заявнику
покладено на адміністрацію СІЗО.
46. 24 червня 2011 року дружина заявника та його захисник звернулися до суду з новим клопотанням про госпіталізацію заявника.
Вони твердили, що в заявника був постійний біль у животі і він втратив ще більше ваги, загалом 24 кг. 29 червня 2011 року суддя відповів,
що суд проти цього не заперечує.
47. За твердженнями Уряду, від 2 червня до 2 липня 2011 року заявника щоденно оглядали лікарі СІЗО. Відповідно до вказівок, наданих за результатами попереднього комісійного обстеження, заявнику
регулярно робили клінічний, біохімічний і загальний аналізи крові та
аналізи сечі (7, 8, 15, 18, 19 та 30 червня 2011 року). Заявник отримував
противиразкову терапію, рекомендоване харчування та призначене
амбулаторне лікування. Впродовж цього періоду зазначені діагнози
залишалися актуальними. Крім того, 24 червня 2011 року лікарі встановили, що пептична виразка дванадцятипалої кишки заявника почала загоюватися, що свідчило про поступове покращення стану його
здоров’я.
48. Як твердить Уряд, 14 липня 2011 року суд надав дозвіл на обстеження заявника у лікарні швидкої допомоги.
49. 15 липня 2011 року заявника було обстежено у лікарні швидкої
допомоги. Йому було зроблено фіброгастроскопію та УЗД. За результатами обстеження в заявника було виявлено варикозне розширення
вен стравоходу І ступеню, портальну гіпертензивну гастропатію помірного ступеню, хронічний холецистит, папілому жовчного міхура,
хронічний панкреатит та сечокам’яний діатез. Було рекомендовано
зробити біохімічний і загальний аналізи крові заявника, визначення
титру антитіл до вірусних гепатитів В, С та D, УЗД органів черевної
порожнини з доплерографією. Як твердить заявник, він не отримав
призначеного йому лікування.
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50. 21 липня 2011 року у заявника за присутності його захисника було відібрано зразки крові на комплекс печінкових проб, маркери гепатитів В, С та D. За клопотанням заявника для забезпечення
об’єктивності дослідження зразки було надіслано до двох лабораторій: «Eurolab» та «Сінево».
51. 22 липня 2011 року заявнику в лікарні швидкої допомоги було
зроблено УЗД органів черевної порожнини з доплерографією. За результатами обстеження в нього було діагностовано УЗ ознаки дифузного ураження печінки по типу хронічного гепатозу, портальну гіпертензію І ступеню, спленомегалію І ступеню та хронічний холецистит.
Згідно з рекомендаціями заявника було обстежено на маркери вірусних гепатитів В, С і D та взято в нього печінкові проби.
52. 23 липня 2011 року заявнику було призначено такі медичні
препарати: Урсо-фальк, Ессенціале форте, Праймер, Хофітол та Дуспаталін.
53. За твердженнями Уряду, від 2 до 30 серпня 2011 року заявник
перебував під щоденним наглядом лікарів СІЗО. Стан його здоров’я
залишався без змін. Він продовжував скаржитися на дискомфорт
у верхній частині живота. Заявник отримав лікування, призначене
йому раніше.
54. 30 серпня 2011 року двоє провідних лікарів закладів охорони
здоров’я МОЗ України оглянули заявника у СІЗО. Вони встановили,
що в нього цироз печінки, ймовірно спричинений попереднім голодуванням. Крім того, вони зазначили про два випадки внутрішньої
кровотечі. Заявнику було рекомендовано пройти ретельніше обстеження в умовах спеціалізованого гастроентерологічного стаціонару.
Також йому було необхідне повноцінне харчування.
55. За твердженнями Уряду, 2 вересня 2011 року на підставі рішення суду до СІЗО прибула комісія лікарів (гастроентерологи, лікар-ендоскопіст та лікар ультразвукової діагностики). Заявник відмовився
від медичного огляду, надання зразків крові або проходження рекомендованих комісією лікарів УЗД та фіброгастродуоденоскопії.
56. 6 вересня 2011 року у СІЗО заявника було оглянуто комісією
лікарів МОЗ України. Для уточнення діагнозу заявнику було рекомендовано зробити додаткові обстеження із застосуванням спеціального
обладнання.
57. 7 та 8 вересня 2011 року для лабораторних досліджень у заявника було відібрано зразки крові та калу.
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58. 13 вересня 2011 року дружина заявника знову звернулася до
Печерського суду з клопотанням про надання дозволу на госпіталізацію її чоловіка та надання йому належного лікування.
59. 15 вересня 2011 року заявника було госпіталізовано до Київ
ського міського діагностичного центру і там обстежено, внаслідок
чого виявлено початкові ознаки портальної гіпертензії, а також ознаки хронічного холециститу, ангіоміоліпоми правої нирки та паренхіматозної кісти лівої нирки. Того ж дня заявник пройшов УЗД органів
черевної порожнини, яке виявило ознаки папіломи жовчного міхура
та зміни в підшлунковій залозі та підтвердило попередні згадані патології нирок.
60. 20 вересня 2011 року заявнику було зроблено колоноскопію,
що виявила дивертикулярну хворобу сигмовидної кишки. Того ж дня
заявника було оглянуто новоствореною комісією лікарів МОЗ України
та встановлено жирову хворобу печінки. Заявнику було призначено
дієту, вітамінно-мінеральний комплекс, блокатори протонної помпи
та гепатопротектори.
61. За твердженнями Уряду, 22 вересня 2011 року заявника проконсультував лікар-гематолог. У зв’язку зі зниженням числа лейкоцитів і тромбоцитів у його крові заявнику було рекомендовано зробити повторний загальний аналіз крові у двох незалежних лабораторіях,
які визначить МОЗ України. Після отримання результатів зазначених
аналізів було рекомендовано зробити повторне обстеження заявника
в лікаря-гематолога.
62. 23 вересня 2011 року зразки крові заявника було надіслано до
лабораторії для її загального аналізу. 26 вересня 2011 року згідно з рекомендацією лікаря-гематолога зразок крові заявника було надіслано
до лабораторії «Сінево», щоб зробити коагулограму.
63. 28 вересня 2011 року заявника знову оглянув лікар-гематолог,
який за результатами попередніх обстежень дійшов висновку про відсутність у заявника захворювань системи крові.
64. 24 жовтня 2011 року заявник завершив курс лікування, призначений комісією лікарів МОЗ України 20 вересня 2011 року.
65. 29 вересня 2011 року заявникові було запропоновано біопсію
печінки, від чого він відмовився.
Як він твердить, біопсія є хірургічним втручанням, після якого пацієнт має залишатися в медичному закладі під медичним наглядом
протягом строку, який лікар вважає необхідним для спостереження за
будь-якими післяопераційними ускладненнями. Проте заявнику не
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було гарантовано, що йому буде надано відповідне медичне обслуговування та що він залишиться в лікарні після біопсії. Він вважав, що його негайне переміщення до СІЗО завдасть шкоди стану його здоров’я.
Крім того, заявник побоювався, що в разі виникнення ускладнень
після біопсії йому не буде забезпечено належної медичної допомоги
в СІЗО. У зв’язку із цим він посилався на свій попередній досвід.
66. 4 жовтня 2011 року родичі заявника передали йому блокатори
протонної помпи та гепатопротектори, призначені комісією лікарів
МОЗ України ще 20 вересня 2011 року.
67. За твердженнями Уряду, 2 листопада 2011 року заявника
оглянули лікарі СІЗО. Під час огляду заявник скаржився на загальну
слабкість, ниючий біль у правому підребер’ї, дискомфорт у верхній
частині живота та в області кишківника. У заявника було діагностовано жирову хворобу печінки, наявність початкових ознак портальної гіпертензії, ерозивний геморагічний хелікобактерасоційований
гастрит та дивертикулярну хворобу сигмовидної кишки. Оскільки
заявник завершив призначений йому курс амбулаторного лікування,
йому було запропоновано зробити лабораторне та інструментальне
обстеження. Заявник у письмовій формі відмовився від фіброгастродуоденоскопії та ректороманоскопії.
68. 3 листопада 2011 року в заявника було відібрано зразки крові
для лабораторного дослідження в Київському міському діагностичному центрі. Зокрема було зроблено клінічний, загальний та біохімічний аналізи крові та коагулограму.
69. 5 листопада 2011 року згідно з рішенням суду заявника було
оглянуто комісією лікарів МОЗ України. У нього було виявлено такі
захворювання: жирову хворобу печінки, наявність початкових ознак
портальної гіпертензії, хронічний хелікобактерасоційований гастрит
та дивертикулярну хворобу сигмовидної кишки. Заявнику було рекомендовано зробити УЗД органів черевної порожнини, дослідження
калу на приховану кров, на наявність яєць глистів і найпростіших,
консультацію уролога, дієтотерапію, вітамінно-мінеральний комплекс та продовжити прийом блокаторів протонної помпи.
70. 8 листопада 2011 року заявник пройшов УЗД органів черевної
порожнини у Київському міському діагностичному центрі. У нього
було діагностовано ознаки папіломи жовчного міхура, помірно виражені зміни у підшлунковій залозі, ангіоміоліпоми правої нирки та
кісти малих розмірів синусу лівої нирки. Проте заявник відмовився
від консультації уролога.
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71. 9 листопада 2011 року заявник отримав передачу з необхідними ліками.
72. За твердженнями Уряду, впродовж листопада 2011 року стан
здоров’я заявника залишався задовільним. Заявник періодично скаржився на загальну слабкість, дискомфорт в області товстої кишки
та біль у правому підребер’ї. Упродовж цього періоду його щодня оглядали лікарі медичної частини СІЗО і він регулярно отримував призначене лікування. Діагнози залишалися незмінними.
Проте заявник продовжував скаржитися на періодичний дискомфорт в області товстої кишки. Йому було забезпечено курс лікування, призначений комісією лікарів лікувальних закладів МОЗ України
5 листопада 2011 року.
73. 14 грудня 2011 року заявника оглянула комісія лікарів лікувальних закладів МОЗ України. За результатами попередніх обстежень лікарі дійшли висновку, що у заявника такий діагноз: жирова
хвороба печінки, початкові ознаки портальної гіпертензії, хронічний хелікобактерасоційований гастрит, синдром подразненого
кишківника та дивертикулярна хвороба сигмовидної кишки, проте
не виявлено жодних ознак захворювання крові. Лікарі рекомендували заявнику зробити додаткові обстеження: електрокардіограму,
іригоскопію та аналіз калу на дисбактеріоз, визначення панкреатичної (фекальної) еластази та на приховану кров. Також заявнику
було призначено таке лікування: дієта; Спазмомен або Метео-спазміл; супозиторії Постеризан; Креон; Валідол для припинення болю
у животі; Хофітол, прийом якого продовжити з 19 грудня 2011 року.
Проте 19 грудня заявник із власної ініціативи відмовився розпочати
призначене лікування.
74. На початку січня 2012 року заявник поскаржився адміністрації СІЗО на болі у шлунку та кишківнику.
75. 5 та 14 січня 2012 року заявнику було зроблено різні лабораторні аналізи у зв’язку з його хронічними шлунково-кишковими
захворюваннями, а 11 січня 2012 року — УЗД органів черевної порожнини.
76. 19 січня 2012 року під час судового засідання заявник поскаржився на погане самопочуття. У зв’язку з цим було викликано швидку допомогу. Лікар встановив загострення хронічного панкреатиту
та призначив заявнику певні ліки. Загальний стан здоров’я заявника
було визнано задовільним.
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77. 20 січня 2012 року заявника було оглянуто комісією лікарів
МОЗ України, яка діагностувала у нього жирову хворобу печінки (стеатоз), наявність початкових ознак портальної гіпертензії, хронічний
хелікобактерасоційований гастрит, синдром подразненого кишківника та дивертикулярну хворобу сигмовидної кишки. Хоча комісія
визнала погіршення стану здоров’я заявника внаслідок «порушення
режиму харчування та психоемоційного перевантаження», стан його здоров’я було визнано загалом задовільним і таким, що не вимагає стаціонарного лікування у спеціалізованому медичному закладі.
Лікарі рекомендували заявнику нормалізувати режим харчування
та зменшити психоемоційне навантаження. Вони також призначили
певні медичні препарати.
78. 23 січня 2012 року МОЗ України для обстеження заявника
у СІЗО призначило нову комісію, до складу якої увійшли троє лікарівгастроентерологів. Лікарі визнали стан його здоров’я загалом задовільним та дійшли висновку, що заявник не потребує госпіталізації.
Вони також призначили заявнику ліки та повторили раніше надані
рекомендації щодо його харчування.
79. 24 лютого 2012 року заявника було оглянуто комісією лікарів
МОЗ України. Лікарі зазначили, що стан його здоров’я покращився.
У заявника було діагностовано жирову хворобу печінки (стеатоз), наявність початкових ознак портальної гіпертензії, хронічний хелікобактерасоційований гастрит, синдром подразненого кишківника та
дивертикулярну хворобу сигмовидної кишки. Заявнику рекомендували раціональне харчування, продовження прийому Дуспаталіну та
Креону, Екстракт валеріани, ректальні свічки з беладоною. Заявник
отримав зазначене лікування у повному обсязі.
80. 6 квітня 2012 року заявника було переведено із СІЗО до лікарні
швидкої допомоги для подальшого обстеження.
81. Як твердить заявник, попри численні огляди, йому не було надано належного медичного обслуговування та ліків у СІЗО. 10 травня 2011 року та 6 квітня 2012 року в лікарні швидкої допомоги заявник отримав належну медичну допомогу, але 23 травня 2011 року та
20 квітня 2012 року його виписували з лікарні на підставі свавільного
рішення керівництва ДПтС України, а не за рішенням лікарів цього
медичного закладу, які його лікували. Йому давали ліки, що не відповідали загальному стану його здоров’я і, хоч і полегшували ситуативне самопочуття заявника, проте сприяли погіршенню загального
стану його здоров’я.
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С. Побутові умови тримання заявника у СІЗО

82. Після прибуття заявника до СІЗО його було поміщено до камери № 158 площею 8,58 кв. м. У камері він перебував разом з однією або
двома особами. За його твердженнями в камері була погана вентиляція та були відсутні засоби особистої гігієни. На її стінах була пліснява. Окрім того, в камері не було доступу до питної води. Окрім періоду
від 28 квітня до 8 травня 2011 року (див. п. 110) разом із ним у камері
перебували ще дві особи.
83. За твердженнями Уряду, в камері була належна система вентиляції та природне освітлення. Заявникові надавалися щоденні прогулянки на відкритому повітрі, окрім тих днів, коли відбувалися тривалі судові засідання. Йому було дозволено отримувати питну воду
від родичів. Йому було дозволено ходити в душ один або два рази на
тиждень.
84. Від 8 до 10 травня 2011 року заявник перебував у камері № 257
медичної частини СІЗО площею 23,21 кв. м.
85. Від 10 по 23 травня 2011 року він перебував на лікуванні у лікарні швидкої допомоги.
86. 23 травня 2011 року заявника перевели до камери № 260 медичної частини СІЗО площею 22,32 кв. м, у якій він перебував разом
з іншою особою. Там він перебував до 1 липня 2011 року.
87. 1 липня 2011 року його було переведено до камери № 158,
у якій він перебував разом із ще однією особою.
88. 27 березня 2012 року його було переведено до камери № 136.
89. 6 квітня 2012 року заявника було доправлено до лікарні швидкої допомоги. 20 квітня 2012 року він повернувся до камери № 136.
D. Умови тримання заявника під вартою
під час судових засідань

90. Відповідно до наданих Урядом документів, зокрема протоколів судових засідань Печерського суду (див. додаток), видається,
що від 23 травня 2011 року до 16 лютого 2012 року в суді відбулося сімдесят дев’ять судових засідань за участю заявника. Під час судового
засідання 27 лютого 2012 року суд оголосив обвинувальний вирок щодо заявника. На тридцяти п’яти судових засіданнях суд не виходив
до нарадчої кімнати для обговорення проміжних процесуальних питань, але оголосив принаймні одну перерву; на дванадцяти судових
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засіданнях суд і виходив до нарадчої кімнати для обговорення, і оголосив принаймні одну перерву; одинадцять судових засідань було перервано виходом суду до нарадчої кімнати для обговорення процесуальних питань, але зрештою їх було проведено без належних перерв.
14 та 19 липня, 22 серпня та 29 вересня 2011 року, 17, 27 та 31 січня, 1, 2,
6, 7, 9,14 і 15 лютого 2012 року суд оголошував перерви на обід. Проте
14 липня 2011 року до оголошення перерви на обід заявника видалили
із зали суду до закінчення судового засідання через його неналежну
поведінку.
Окрім того, вісімнадцять судових засідань було проведено без
виходу суду до нарадчої кімнати для обговорення та без оголошення будь-якої перерви. Зокрема, 12 жовтня 2011 року судове засідання
тривало дві години та 51 хвилину, 18 жовтня 2011 року воно тривало
три години і 36 хвилин та 16 і 21 листопада 2011 року судові засідання
тривали приблизно по три години.
91. Заявник продовжував голодування до 23 травня 2011 року. Його заздалегідь було повідомлено про попередній розгляд справи у цей
день. Як твердить заявник, його розбудили о 4 год. 30 хв. для того,
щоб доставити до приміщення суду для участі в судовому засіданні,
що розпочалося приблизно об 11 год. Він мав чекати в маленькому
приміщенні для тримання підсудних (засуджених) площею близько
1,5 кв. м. Загалом, як твердиться, він перебував без їжі та питної води
ву погано вентильованому приміщенні протягом близько дванадцяти-чотирнадцяти годин. Того ж дня він припинив голодування, що
тривало майже місяць.
92. За твердженнями Уряду, ця інформація є невірною. Заявник
відбув з лікарні о 7 год. і прибув до будівлі суду о 7 год. 20 хв. О 10 год.
30 хв. його було допроваджено до зали суду.
93. Як твердить заявник, його було доставлено на судове засідання з відкритою виразкою шлунку з кровотечею, хоча такий стан
вимагав невідкладної госпіталізації. Після восьмигодинного судового засідання заявника було доправлено до СІЗО. Його доставили до
медичної частини СІЗО лише після того, як він втратив притомність.
Попри це, йому не було призначено жодного лікування. Пізно ввечері
стан здоров’я заявника несподівано погіршився.
94. За твердженнями Уряду, поки заявник перебував у лікарні,
за станом його здоров’я постійно наглядали лікарі. У разі, якби стан
здоров’я заявника не давав йому брати участь у судовому засіданні,
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медичний персонал повідомив би про це, і тоді заявника не було б допроваджено в судове засідання.
95. За твердженнями заявника, він також страждав через відсутність питної води та їжі, а також недостатність відпочинку, в тому
числі й під час наступних судових засідань, коли його тримали у металевій клітці у залі суду.
96. 20 січня 2012 року заявник у своєму клопотанні на підставі
правила 39 Регламенту Суду, що згодом було залишено без задоволення, твердив, що 17 та 18 січня 2012 року Печерський суд проводив судові засідання щодня попри його скарги на погіршення стану здоров’я
та гострий біль у животі. За його словами, судові засідання тривали
від 9 год. до 18 год. 30 хв., зазвичай із однією тридцятихвилинною
перервою. 19 січня 2012 року судове засідання тривало від 9 год. до
23 год. 30 хв. Заявник твердив, що після того, як він залишав СІЗО,
його не забезпечували ні їжею, ні водою до його повернення. Окрім
того, 19 січня 2012 року суд чотири рази викликав заявникові швидку
допомогу.
97. Згідно з інформацією, наданою Урядом, у дні проведення судових засідань особи, які перебувають під вартою, отримують від адміністрації пенітенціарної установи сухі пайки: 1 грудня 2011 року та
11, 19 і 20 січня 2012 року заявник у письмовій формі відмовився від
них, зазначивши, що він забезпечений власними продуктами харчування.
98. Уряд надав таблиці з розкладом днів, коли відбувалися судові
засідання (див. додаток), що містять інформацію про час, коли заявника було поміщено до автомобіля та коли він прибував до зали суду,
коли починалися та закінчувалися судові засідання, а також час, коли
заявника було поміщено до автомобіля та повернуто до СІЗО. Уряд також надав протоколи судових засідань Печерського суду.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
99. Кримінальний кодекс України 2001 року:
Стаття 365
Перевищення влади або службових повноважень
«1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне
вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі нада-
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них їй прав чи повноважень, якщо вони завдали істотної шкоди
охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, дер
жавним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб, —
карається...
2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними
і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, за відсутності ознак катування, — карається...
3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо
вони спричинили тяжкі наслідки, — караються позбавленням

волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на
строк до трьох років.».
100. Кримінально-процесуальний кодекс України 1961 року:
Стаття 148
Мета і підстави застосовування запобіжних заходів
«Запобіжні заходи застосовуються до підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого з метою запобігти спробам ухилитися
від дізнання, слідства або суду, перешкодити встановленню істини
у кримінальній справі або продовжити злочинну діяльність, а також
для забезпечення виконання процесуальних рішень.
Запобіжні заходи застосовуються за наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений, підсудний, засуджений буде намагатися ухилитися від слідства і суду або від виконання процесуальних рішень, перешкоджати встановленню істини у справі
або продовжувати злочинну діяльність...».

Стаття 165-2
Порядок обрання запобіжного заходу
«На стадії досудового розслідування справи запобіжний захід, не
пов’язаний з триманням під вартою, обирає орган дізнання, слідчий
[або] прокурор.
Якщо орган дізнання [або] слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за
згодою прокурора подання до суду. Таке ж подання вправі внести
прокурор. При вирішенні цього питання прокурор зобов’язаний
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ознайомитися з усіма матеріалами, що дають підстави для взяття
під варту, перевірити законність одержання доказів, їх достатність
для обвинувачення.
Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного чи обвинуваченого.
Якщо в поданні ставиться питання про взяття під варту особи, яка
перебуває на волі, суддя вправі своєю постановою дати дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого і доставку його в суд під
вартою. Затримання в цьому випадку не може продовжуватися більше сімдесяти двох годин; а в разі коли особа перебуває за межами
населеного пункту, в якому діє суд, — не більше сорока восьми годин
з моменту доставки затриманого в цей населений пункт.
Після одержання подання суддя, який визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 16-2 цього Кодексу, вивчає
матеріали кримінальної справи, представлені органами дізнання,
слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого,
а при необхідності бере пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора [та] захисника, якщо він
з’явився, і виносить постанову:
1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання
немає підстав;
2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Суд приймає рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді
взяття під варту за відсутності особи лише у разі оголошення її
в міжнародний розшук. У таких випадках після затримання особи
і не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки до місця провадження у справі суд за її участю розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
або його зміну та виносить постанову.
Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція.
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.
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Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини,
які мають значення для прийняття рішення з цього питання, то суддя
вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб, про що виноситься
постанова. У разі, коли така необхідність виникне при вирішенні цього питання щодо особи, яка не затримувалася, суддя вправі відкласти
його розгляд на строк до десяти діб і вжити заходів, спроможних забезпечити на цей період її належну поведінку або своєю постановою
затримати підозрюваного, обвинуваченого на цей строк».

Стаття 274
Обрання, скасування або зміна запобіжного заходу в суді
«Під час розгляду справи суд, при наявності до того підстав, може
своєю ухвалою змінити, скасувати або обрати запобіжний захід щодо підсудного.
При обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою суд
повинен керуватися відповідними статтями глави 13 цього Кодексу».

101. Закон України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» 1992 року:
Стаття 6
Право на охорону здоров’я
«Кожний громадянин України має право на охорону здоров’я, що передбачає:
а) життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та
соціальне обслуговування і забезпечення, який є необхідним для
підтримання здоров’я людини;
б) кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи вільний
вибір лікаря, вибір методів лікування відповідно до його рекомендацій...;
е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я
і здоров’я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь; ...
і) відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;
й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі
незгоди громадянина з висновками державної медичної експер-
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тизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров’я можуть
бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина...»

102. Закон України «Про попереднє ув’язнення» 1993 року:
Стаття 7
Режим у місцях попереднього ув’язнення
«[...Речі, які є при них [ув’язнених], а також передачі і посилки, що
надходять на їх ім’я, підлягають огляду, ...».

Стаття 11
Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування осіб,
взятих під варту
«Особам, взятим під варту, забезпечуються побутові умови, що відповідають правилам санітарії та гігієни.
Норма площі в камері для однієї взятої під варту особи не може бути
менше 2,5 квадратного метра...
Особам, взятим під варту, надаються безплатно за єдиними нормами, встановленими Кабінетом Міністрів України, харчування, індивідуальне спальне місце, постільні речі та інші види матеріальнопобутового забезпечення. В необхідних випадках їм видається одяг
і взуття...
Медичне обслуговування, а також лікувально-профілактична [робота], ... організуються і проводяться відповідно до законодавства про
охорону здоров’я.
Порядок надання ув’язненим медичної допомоги, використання
лікувальних закладів органів охорони здоров’я, залучення з цією
метою їх медичного персоналу та проведення медичних експертиз
визначається центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, Міністерством оборони України і Міністерством
охорони здоров’я України.».

103. Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністер
ства юстиції України, Генеральної прокуратури України, Верховного Суду України та Служби безпеки України від 16 жовтня 1996 року
№ 705/37/5/17-398 1-3/503/239 «Про затвердження Інструкції про поря-
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док конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів»:
«Відповідно до Закону України «Про внутрішні війська Міністерства
внутрішніх справ України»... — НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити Інструкцію про порядок конвоювання та тримання
в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів (додається)...
ЗАТВЕРДЖЕНО: ІНСТРУКЦІЯ про порядок конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за вимогою судових органів...
У залі судового засідання місце для тримання підсудних обладнується лавою та дерев’яним бар’єром висотою 1 м, які скріплені з підлогою... В кожному судовому органі до 50% залів судових засідань,
в яких розглядаються кримінальні справи, обладнуються стаціонарними металевими загородженнями, які відокремлюють підсудних
від складу суду і присутніх громадян...
На вікнах цих залів незалежно від поверховості встановлюються
ґрати.».

III. ВІДПОВІДНІ ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ
104. Рекомендація Rec(2006)2 Комітету міністрів державам-членам щодо Європейських пенітенціарних правил, затверджена 11 січня
2006 року на 952-му засіданні Заступників міністрів (далі — Європейські пенітенціарні правила), яка передбачає систему керівних принципів стосовно умов тримання під вартою та надання послуг з охорони здоров’я. У відповідних витягах з Правил зазначено таке:
«Розподіл та розміщення...
18.1. Розміщення ув’язнених, і, зокрема, надання місць для сну, повинне проводитися з повагою до людської гідності та, по можливості, із забезпеченням можливості усамітнення, а також відповідно
до санітарно-гігієнічних вимог з належним урахуванням кліматичних умов, і зокрема, площі, кубатури приміщення, освітлення, опалення та вентиляції.
18.2. У всіх будівлях, де ув’язнені повинні мешкати, працювати або
збиратися:
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a. вікна мають бути достатньо великими, аби ув’язнені могли читати
чи працювати при природному освітленні у нормальних умовах,
та забезпечувалося надходження свіжого повітря, крім тих випадків, коли є відповідна система кондиціонування повітря;
b. штучне освітлення має відповідати загальноприйнятим технічним нормам; ...
18.4. Національне законодавство має містити механізми, які не допускають порушення цих мінімальних вимог внаслідок переповненості в’язниць.
18.5. Ув’язнених зазвичай треба розміщати на ніч в окремих камерах, за винятком тих випадків, коли їм зручніше розташовуватися
разом з іншими ув’язненими...

Гігієна
19.1. Всі частини кожного пенітенціарного закладу повинні постійно утримуватися в порядку та чистоті.
19.2. При поміщенні ув’язнених до пенітенціарної установи камери або
інші приміщення, в яких вони розміщаються, мусять бути чистими.
19.3. Ув’язнені повинні мати безперешкодний доступ до санітарнотехнічних приміщень, які відповідають вимогам гігієни та дозволяють усамітнення.
19.4. Ванних і душових має бути достатньо, щоб кожен ув’язнений
міг користуватися ними при температурі, яка відповідає клімату, по
можливості щодня, але не менш двох разів на тиждень або частіше,
якщо це необхідно для підтримки гігієни.
19.5. Ув’язнені мають утримувати себе, свій одяг і спальні місця
в чистому та охайному вигляді.
19.6. Для цього адміністрація пенітенціарної установи має забезпечувати їх відповідними засобами, включаючи туалетні засоби, а також засоби та матеріали для підтримки чистоти,
19.7. Слід передбачити необхідні заходи для задоволення санітарних
потреб жінок.

Одяг та постільні речі
20.1. Ув’язнені, які не мають власного прийнятного одягу, мають забезпечуватися одягом, який відповідає клімату.
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20.2. Цей одяг не повинен бути ганебним або принизливим.
20.3. Весь одяг має підтримуватися в гарному стані та при необхідності замінюватися.
20.4. Ув’язнених, які отримали дозвіл на вихід за межі пенітенціарної установи, не можна змушувати вдягати одяг, який видає в них
ув’язнених.
21. Кожен ув’язнений забезпечується окремим ліжком та індивідуальними постільними засобами, які утримуються в належному порядку та у гарному стані, та оновлюються з частотою, необхідною
для підтримки їхньої чистоти...

Медичне обслуговування
39. Адміністрація пенітенціарних установ має забезпечувати охорону здоров’я всіх ув’язнених цих установ.

Організація медичного обслуговування в пенітенціарних закладах
40.1. Медичні послуги в пенітенціарних установах мають організовуватися в тісній співпраці із цивільними органами охорони здоров’я
громади чи країни.
40.2. Політика охорони здоров’я в пенітенціарних установах має бути невід’ємною частиною національної системи охорони здоров’я та
сумісною з нею.
40.3. Ув’язнені повинні мати доступ до медичних послуг, які існують у країні, без дискримінації за ознакою їхнього правового становища.
40.4. Медичні послуги в пенітенціарних установах мають бути спрямовані на виявлення та лікування фізичних та психічних хвороб або
вад, на які можуть страждати ув’язнені.
40.5. Для цього ув’язненим мають надаватися всі необхідні медичні,
хірургічні та психіатричні послуги, у тому числі наявні в комунальних установах.

Медичний та санітарний персонал
41.1. Кожен пенітенціарний заклад повинен мати не менше одного
лікаря, який має відповідну кваліфікацію лікаря-терапевта.
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41.2. Мають вживатися заходи для забезпечення у будь-який час
оперативного доступу до послуг кваліфікованого лікаря у випадку
необхідності невідкладної допомоги. ...
41.4. Кожна пенітенціарна установа повинна мати персонал, який
має належну медичну підготовку.

Обов’язки лікаря
42.1. Лікар або кваліфікована медична сестра, яка підпорядковується такому лікареві, повинні оглянути кожного ув’язненого одразу
при поміщенні, за винятком випадків, коли в цьому явно немає необхідності. ...
42.3. При огляді ув’язненого лікар або медична сестра, яка підпорядковується такому лікареві, особливу увагу приділяють такому: ...
b. діагностиці фізичних або психічних хвороб та вжиттю всіх необхідних заходів для їх лікування та для продовження курсу лікування. ...
f. ізоляції ув’язнених, щодо яких є підозри інфекційних та інших
заразних хвороб, на строк збереження небезпеки зараження та
забезпеченню їхнього належного лікування. ...
43.1. Лікар має піклуватися про фізичне та психічне здоров’я ув’яз
нених та обстежує, в умовах та з частотою, яка відповідає стандартам охорони здоров’я в суспільстві, всіх хворих ув’язнених, усіх, хто
звернувся зі скаргами на захворювання або тілесні ушкодження,
і будь-якого ув’язненого, якому приділяється особлива увага. ...

Медичний догляд
46.1. Якщо в пенітенціарній установі неможливо надати спеціалізоване лікування хворим ув’язненим, яким воно потрібне, такі хворі
мають бути переведені до спеціалізованої установи або цивільної
лікарні.
46.2. Якщо пенітенціарна установа має власну лікарню, вона має бути належним чином укомплектована персоналом та устаткуванням
для належного догляду та лікування ув’язнених, направлених до цієї
лікарні».

105. У відповідних витягах з Доповіді Уряду України за результатами візиту до України Європейського комітету з питань запобіган-
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ня катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (далі — КЗК) в період від 9 до 21 вересня
2009 року (опублікованої 23 листопада 2011 року) зазначено таке:
«5. Умови тримання під вартою ув’язнених осіб
а. Слідчі ізолятори (СІЗО)
і) Київський СІЗО
100. Київський СІЗО об’єднує комплекс будівель в одному з центральних районів м. Києва. Деякі з будівель ізолятора було побудовано близько 140 років тому. У трьох менших за розмірами та новіших
корпусах розміщувалися працюючі засуджені, жінки та неповнолітні. Новий корпус для жінок перебував у процесі будівництва, яке
практично зупинилося через брак ресурсів.
При офіційній місткості у 2950 місць станом на 8 вересня 2009 року в установі перебувало 3440 засуджених, включаючи 217 жінок
та 69 неповнолітніх. Переважна більшість ув’язнених перебувала
під вартою. В установі також перебувало 297 ув’язнених, які очікували на результати розгляду їхніх апеляційних скарг (включно із
41 засудженим до довічного позбавлення волі), 93 транзитних засуджених та 100 засуджених, яких було залишено для роботи з господарського обслуговування слідчого ізолятора. Також у СІЗО перебувало 11 ув’язнених, які пройшли судово-психіатричну експертизу
й очікували на остаточне рішення щодо їхньої кримінальної відповідальності. Загальна кількість ув’язнених включала 210 іноземців (з яких 170 були з країн СНД).
З 2001 року, після внесення змін до Кримінального кодексу України,
сектор, що називався «арештний дім», призначався для осіб, які вчинили злочин вперше і відбувають покарання строком до 6 місяців...
103. Побутові умови у секції для жінок були трохи кращими [ніж
у секції для чоловіків]. Зокрема, камери були менш переповненими
(наприклад, 6 осіб у камері площею 8 кв. м; 16 осіб — у камері площею
27 кв. м). У камерах був належний доступ до природного освітлення,
але вентиляція не була відповідною й ув’язнені скаржилися на те, що
влітку в камерах ставало дуже спекотно. Санвузли в камерах були
повністю відокремлені, в них було постачання й холодної, й гарячої
води. Деякі камери були прикрашені самими засудженими й виглядали затишно...
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104. У секції для засуджених, яких було залишено для роботи з господарського обслуговування слідчого ізолятора, було забезпечено найкращі умови тримання під вартою порівняно з іншими секторами.
Спальні приміщення були належно освітлені, добре вентильовані та
чисті. Вони були відповідно вмебльовані (ліжка, столи, стільці або
табуретки, кілька полиць і шафок) та засуджені могли користуватися
власними радіоприймачами та телевізорами. Крім того, в секції був
спортзал, просторий «клуб», у якому засуджені могли переглядати
фільми та грати у настільний теніс, а також каплиця.
105. В ізоляторі ув’язнені не забезпечувалися предметами особистої
гігієни, окрім мила. Як зазначалося у п. 88, доступ до душу обмежувався одним разом на тиждень.
Що стосується харчування, ув’язнені забезпечувалися триразовим
харчуванням щоденно. Кількість продуктів харчування здавалася достатньою, але багато ув’язнених скаржилися на їхню погану якість та
відсутність різноманітності. Зокрема, не було свіжих фруктів, яєць або
молока (навіть для неповнолітніх). Для урізноманітнення свого раціону ув’язнені великою мірою розраховували на продуктові передачі від
своїх родин та придбання цих продуктів в магазині ізолятора...
У СІЗО була бібліотека, яка налічувала 27 000 книжок. Делегація була здивована, дізнавшись, що особам, які перебувають під вартою,
не дозволялося отримувати книжки (окрім Біблії) або газет з-за меж
ізолятора. КЗК хотів би отримати коментарі органів влади України
щодо такої заборони.
Єдиним регулярним заходом, що проводився за межами камери, були прогулянки на відкритому повітрі протягом однієї години на день,
що відбувалися на кількох прогулянкових майданчиках, розміщених
на даху житлових корпусів. З огляду на їхні розміри та конфігурацію
ці відкриті території з високими стінами (площею від 16 до 60 кв. м)
не дозволяли засудженим займатися фізичними вправами.
КЗК рекомендує, щоб органи влади України вжили активних заходів
для забезпечення ув’язненим організованих видів діяльності за межами камери (робота, відпочинок/зібрання, освіта, спорт) у Київ
ському СІЗО. Також Комітет рекомендує вжити заходів для будівництва відповідніших майданчиків, щоб ув’язнені могли займатися
спортивними вправами, а також забезпечити внутрішнє та зовнішнє
спортивне обладнання. ...
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6. Охорона здоров’я
а. Вступ
123. Під час візиту у 2009 році делегації було повідомлено про пропозицію щодо створення робочої групи для вивчення можливості
передачі питань охорони здоров’я засуджених під час їхнього етапування Міністерству охорони здоров’я України. КЗК може лише
привітати цю ініціативу, що відповідає зауваженням, зробленим
у п. 142 доповіді за результатами його візиту у 1998 році, а саме про
те, що активніше залучення Міністерства охорони здоров’я України
до надання послуг з охорони здоров’я у в’язницях допоможе забезпечити оптимальну охорону здоров’я ув’язнених, а також загальний
принцип рівності цивільної системи охорони здоров’я з тією, що
є у пенітенціарних установах. Комітет бажає бути поінформованим
про заходи, вжиті за зазначеною пропозицією.
У цьому контексті КЗК також бажає наголосити на потребі безперервного професійного навчання медичних працівників пенітенціарних установ з метою забезпечення їм можливості задовільно виконувати свої обов’язки. Комітет хотів би бути поінформованим щодо
національної політики з цього питання.
124. Доповіді за результатами попередніх візитів КЗК до України
містять низку рекомендацій, коментарів та запитів щодо надання
інформації у сфері забезпечення охорони здоров’я ув’язнених. По
при зусилля органів влади України протягом останніх років та добру
волю і готовність до співпраці медичних працівників відвіданих пенітенціарних установ, забезпечення охорони здоров’я ув’язнених залишається проблематичним через нестачу персоналу, обладнання та
ресурсів. Під час візиту делегація вислухала низку скарг ув’язнених,
які перебували у відвідуваних установах, щодо затримок у доступі до
лікаря, браку лікарських препаратів та неадекватної якості послуг».

106. У відповідних витягах з Доповіді Уряду України за результатами візиту до України Європейського комітету з питань запобігання
катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню в період з 29 листопада до 6 грудня 2011 року
[CPT/Inf (2012) 30] зазначено таке:
«...48. З нагоди цього візиту та з огляду на нещодавно отримані КЗК
доповіді делегація також детально вивчала медичне обслуговування
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щодо певних осіб, які утримуються в Київському СІЗО, та, зокрема,
п. Валерія ІВАЩЕНКА, п. Юрія ЛУЦЕНКА та пані Юлії ТИМОШЕНКО.
У зв’язку з цим КЗК хотів би наголосити на тому, що члени делегації,
які є медиками, не виступають в ролі лікарів; їх завдання полягає
в оцінюванні якості охорони здоров’я та, зокрема, доступу до лікування осіб, які перебувають під вартою. Комітет також хотів би нагадати, що органи й установи пенітенціарної служби відповідають за
охорону здоров’я всіх ув’язнених. Слід вжити всіх можливих заходів
для гарантування встановлення точного діагнозу та забезпечення
всім ув’язненим належного лікування, як того потребує стан їхнього
здоров’я.
КЗК не може не висловити свого занепокоєння стосовно того, що
у випадку кожної із трьох названих осіб із різних причин в організації спеціалізованих медичних оглядів за межами СІЗО відбувалися
значні затримки. Проблеми такого типу неодноразово спостерігалися КЗК під час усіх попередніх візитів до Київського СІЗО, а також
до інших пенітенціарних установ України. Комітет закликає органи
влади України вжити всіх необхідних заходів, щоб у майбутньому всі
ув’язнені, які потребують спеціалізованого лікування/обстежень, без
зайвих затримок доправлялися до лікарень за межами пенітенціарних установ».

IV. ІНШІ ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
107. 9 червня 2011 року Європейський Парламент ухвалив резолюцію щодо України. У відповідній частині резолюції зазначалося таке:
«Європейський Парламент,
...G. Оскільки дванадцятьох колишніх високопосадовців з уряду
Тимошенко було взято під варту, включаючи колишнього Міністра
внутрішніх справ Юрія Луценка, одного з лідерів партії Народна самооборона, якого звинувачують у зловживанні владою та розтраті
коштів і якого було заарештовано 26 грудня 2010 року за нібито небажання співпрацювати зі слідством, ...
H. оскільки Луценка не було звільнено з-під арешту після початку судового процесу над ним 23 травня 2011 року, попри те, що арешт на
підставі нібито небажання співпрацювати зі слідством у його справі
є надзвичайно непропорційним заходом,
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I. Оскільки у попередній доповіді Датського Гельсінського комітету
з прав людини щодо справ Луценка ... наводиться велика кількість
порушень Європейської конвенції з прав людини ...
1. Наголошує на важливості забезпечення максимальної прозорості розслідувань, кримінального переслідування та суду, а також застерігає проти можливого застосування кримінального правосуддя
як засобу досягнення політичних цілей;
2. Занепокоєний зростанням вибіркового переслідування діячів
політичної опозиції в Україні, а також непропорційністю застосовуваних заходів...;
3. Нагадує українській владі, що принцип колективної відповідальності за рішення уряду не дозволяє переслідування окремих членів
уряду за рішення, прийняті колегіально...».

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ
108. Заявник скаржився на побутові умови тримання його під вартою у СІЗО. Він посилався на ст. 3 Конвенції, у якій зазначено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

109. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
В. Щодо суті

1. Аргументи сторін

110. Уряд твердив, що після прибуття до СІЗО 28 грудня 2010 року
і до 8 травня 2011 року заявник разом із двома іншими особами пере-
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бував у камері № 158 площею 8,58 кв. м, маючи, таким чином, у своєму розпорядженні 2,86 кв. м. Проте у зв’язку із голодуванням у період
від 28 квітня до 8 травня 2011 року заявник перебував у цій камері
сам. Від 8 до 10 травня 2011 року він перебував у камері № 257 медичної частини СІЗО площею 23,21 кв. м. Від 10 до 23 травня 2011 року заявник перебував у лікарні. Після повернення в останню дату до
СІЗО його було поміщено до медичної частини СІЗО у камеру № 260
площею 22,32 кв. м. Оскільки у цій камері з ним перебувала ще одна
особа, у розпорядженні заявника було 11,16 кв. м площі. Насамкінець,
від 1 липня 2011 року до 6 квітня 2012 року заявник знову перебував
у камері № 158, у якій впродовж цього періоду часу перебувала ще одна особа, а отже, в особистому розпорядженні заявника було 4,29 кв. м
площі. Уряд надав світлини цих трьох камер.
111. Уряд також зазначив, що заявник мав можливість отримувати питну воду та постільні речі від своїх родичів, але СІЗО також
у належний спосіб було забезпечено постільними речами. У будь-якому разі заявник не подавав із цього приводу скарг до адміністрації
СІЗО. Окрім того, від моменту поміщення його до СІЗО та до 23 травня
2011 року, коли його справу було передано до Печерського суду, заявник мав право на щоденну прогулянку на свіжому повітрі. Після цієї
дати він мав прогулянки, за винятком тих днів, коли відбувалися тривалі засідання суду.
Уряд дійшов висновку, що умови тримання заявника під вартою
відповідали вимогам ст. 3 Конвенції.
112. Заявник твердив, що після поміщення до СІЗО він перебував
у камері № 158 площею 8,58 кв. м, що раніше використовувалася для
тримання засуджених до смертної кари. У камері була тільки холодна вода. Замість належного санвузла там був лише отвір у підлозі, не
відокремлений від решти камери, що до того ж мала погану вентиляцію, а отже, в ній стояв сильний сморід людських екскрементів.
Камера була холодною та вогкою, температура у ній ніколи не була
вищою за 16 °С. Заявникові дозволялося ходити душ один або два рази
на тиждень. Його не тримали в цій камері від 8 до 10 травня 2011 року,
коли його було переведено до камери № 257 у медичній частині СІЗО,
від 10 до 23 травня 2011 року, коли він перебував у лікарні швидкої
допомоги, та від 23 травня до 1 липня 2011 року, коли він знову був
поміщений до камери № 260 медичної частини СІЗО. Отже, загалом
він перебував у камері № 158 протягом 408 діб. У цій камері разом із
ним перебували одна або дві особи.
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113. Заявник додав, що 27 березня 2012 року, до візиту представників Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи, його перевели до камери № 136, що була обладнана належним
унітазом та телевізором із рідкокристалічним екраном. До цієї ж камери його також було поміщено 20 квітня 2012 року після виписки
з лікарні швидкої допомоги.
2. Оцінка Суду

114. Суд насамперед зазначає, що зауваження сторін охоплюють
період від 28 грудня 2010 року до 20 квітня 2012 року (див. пп. 110, 112
та 113). Отже, Суд обмежить дослідження умов тримання заявника
під вартою цим проміжком часу.
115. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції є втіленням однієї з основоположних цінностей демократичного суспільства. Конвенція категорично забороняє катування або нелюдське чи таке, що принижує гідність,
поводження або покарання, не зважаючи на обставини чи поведінку
потерпілого (див., наприклад, рішення у справі «Лабіта проти Італії»
(Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 119, ЄСПЛ 2000-IV).
116. Якщо особу взято під варту, держава повинна забезпечити
тримання її в умовах, які відповідають принципу поваги до її людської гідності, а спосіб і метод виконання заходу не повинні завдавати їй душевного страждання чи мук, які б перевищували невідворотний рівень страждання, притаманний ув’язненню, та щоб здоров’я
та добробут особи були належнино забезпечені з огляду на практичні
потреби ув’язнення завдяки, серед іншого, надання їй необхідної медичної допомоги (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła v.
Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 94, ЄСПЛ 2000-ХІ). Окрім того, оцінюючи умови тримання під вартою, необхідно враховувати сукупний
вплив цих умов, а також тривалість тримання під вартою у вказаних
умовах (див. рішення у справі «Островар проти Молдови» (Ostrovar v.
Moldova), заява № 35207/03, п. 80, від 13 вересня 2005 року).
(а) Період від 28 грудня 2010 року до 8 травня 2011 року
117. Суд зауважує, що заявника було доправлено до СІЗО 28 грудня 2010 року та поміщено до камери № 158 площею 8,58 кв. м, де він
перебував до 8 травня 2011 року (див. пп. 82, 110 та 112). За винятком
періоду від 28 квітня до 8 травня 2011 року (див. п. 110), разом із заявником у цій камері перебували ще двоє осіб, а тому у його особистому
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розпорядженні було 2,86 кв. м. Окрім того, враховуючи, що в камері
також містилися санвузол, меблі та приладдя, доступна заявникові
площа була ще меншою.
118. З огляду на свою практику (див., напр., рішення у справах
«Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, п. 103,
від 28 березня 2006 року; «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine), заява № 39908/05, пп. 51–52, від 12 січня 2012 року; та «Зінченко проти
України» (Zinchenko v. Ukraine), заява № 63763/11, п. 66, від 13 березня
2014 року) Суд доходить висновку, що недостатність особистого простору, доступного заявникові під час тримання під вартою впродовж
відповідного періоду, сама по собі порушує питання відповідно до
ст. 3 Конвенції.
119. З огляду на зазначені обставини Суд вважає, що умови тримання заявника під вартою у камері № 158 у Київському СІЗО впродовж періоду від 28 грудня 2010 року до 28 квітня 2011 року були такими, що принижують гідність.
120. Отже, відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під вартою у СІЗО від 28 грудня 2010 року до
8 травня 2011 року.
(b) Періоди від 28 квітня до 10 травня 2011 року,
від 23 травня 2011 року до 6 квітня 2012 року
та 20 квітня 2012 року
121. Суд зазначає, що впродовж решти строку перебування
у Київському СІЗО в особистому розпорядженні заявника було більш
ніж 4 кв. м особистого простору (див. пп. 86, 110, 112 та 113) та що на
той час нестачі спальних місць у зазначених камерах не було. Суд не
має будь-якої інформації щодо площі камери № 136, але заявник не
подав жодної скарги у зв’язку з цим. Оскільки впродовж відповідного
періоду розмір камер сам по собі не порушує питання за Конвенцією,
Суд має встановити, чи був сукупний вплив інших аспектів побутових
умов тримання заявника під вартою таким, що становить нелюдське та/або таке, що принижує гідність, поводження на порушення ст. 3
Конвенції.
122. У зв’язку з цим Суд погоджується, що в заявника могли бути
певні проблеми щодо побутових умов тримання його під вартою у зазначених камерах. Водночас Суд не може встановити, чи мали подібні
недоліки значний вплив на заявника. Немає також доказів того, що
штучне освітлення або системи вентиляції були недостатніми. Окрім
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того, заявникові щоденно надавалася прогулянка на одну годину.
Вікна в камерах не були облаштовані металевими чи іншими перекриттями, які перешкоджали би доступу природного світла до камер,
а заявник не скаржився, що камери не були додатково облаштовані
штучним освітленням.
123. Що стосується санітарно-гігієнічних умов, Суд, оцінивши
надані сторонами речові докази, зокрема й надані Урядом світлини
(див. п. 110), зазначив, що стіл, унітаз, холодильник та ліжко були
розташовані всередині камер, у яких перебував заявник, іноді дуже
близько один до одного. Проте, виходячи з наявних документів, Суд
не може встановити ні стан санвузла, за винятком камери № 260, ні
те, чи було його відокремлено від решти камери. У камерах зазвичай
була холодна проточна вода й особам, які перебували під вартою,
включно із заявником, дозволялося ходити в душ щонайменше один
раз на сім днів. Суд додає, що заявник визнав умови в камері № 136
належними.
124. Суд вважає, що, враховуючи сукупний вплив цих умов, вони
не досягають мінімального рівня жорстокості, який вимагається для
кваліфікації поводження як нелюдського або такого, що принижує
гідність у сенсі ст. 3 Конвенції (див. рішення у справі «Фетісов та інші
проти Росії» (Fetisov and Others v. Russia), заяви №№ 43710/07,11248/08,
27668/08, 31242/08, 52133/08 та 6023/08, пп. 137–138, від 17 січня
2012 року).
125. Отже, Суд доходить висновку, що порушення ст.3 Конвенції
у зв’язку з триманням заявника під вартою у СІЗО від 28 квітня до
10 травня 2011 року, від 23 травня 2011 року до 6 квітня 2012 року та
20 квітня 2012 року не відбулося.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З НАДАНИМ ЗАЯВНИКОВІ ЛІКУВАННЯМ
126. Заявник також скаржився, що надане йому медичне обслуговування було неналежним і що це було порушенням ст.ст. 2 і 3 Конвенції.
127. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, вважає, що скарга заявника має
розглядатися відповідно до ст. 3 Конвенції.
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А. Щодо прийнятності

128. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
В. Щодо суті

1. Аргументи сторін

129. Уряд твердив, що під час поміщення до СІЗО заявника було
оглянуто начальником медичної частини та черговим лікарем. Заявник пройшов клінічне, лабораторне та рентгенологічне обстеження й
у нього було виявлено симптоматичну артеріальну гіпертензію. Окрім
того, із виписки з його амбулаторної картки випливає, що у 2010 році заявник часто страждав на гастрит, жировий гепатоз, дискенезію
жовчного міхура, хронічний панкреатит у стадії неповної ремісії,
цукровий діабет, а також на недостатність підшлункової залози.
130. Посилаючись на хронологію лікування заявника, Уряд зазначив, що впродовж періоду до початку голодування заявник не подавав
жодних скарг з приводу його лікування. Стан його здоров’я погіршився внаслідок голодування, коли стався рецидив усіх наявних у нього
до цього часу захворювань. З’явилися також нові захворювання, такі
як виразка. Згідно з твердженнями Уряду національні органи влади
вжили всіх необхідних заходів для зменшення можливих наслідків
захворювань та їхнього впливу на організм заявника. Так, під час голодування заявника щоденно обстежували лікарі, робилися необхідні лабораторні дослідження, метою яких було контролювати наслідки
голодування, вживалися заходи, спрямовані на зменшення наслідків
голодування. Окрім того, заявнику постійно пропонували харчову
суміш.
131. Уряд також зазначив, що однією з причин, яка значною мірою
сприяла виникненню нових захворювань, було психо-емоційне навантаження, якого заявник, імовірно, зазнав внаслідок перебування
під вартою та порушення щодо нього кримінального провадження.
Таким чином, відповідальність за появу цих захворювань не можна
покладати на національні органи влади, оскільки це не було пов’язано
з наданням медичної допомоги в СІЗО або побутовими умовами тримання під вартою у СІЗО. Уряд наголосив, що заявник постійно отри-
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мував належну медичну допомогу у зв’язку з виявленими у нього новими хворобами. Заявника оглядали лікарі СІЗО, він проходив регулярні обстеження медичними комісіями, до яких входили найкращі
спеціалісти з лікарень МОЗ України, отримував призначене ними лікування в повному обсязі та проходив вказані ними обстеження; коли
це було необхідно, заявника переводили до лікарні. Уряд вважав, що
надане заявникові лікування відповідало ст. 3 Конвенції.
132. Заявник доводив, що незабезпечення його належним медичним обслуговуванням, таким як належні огляд і лікування його захворювань, приховування справжнього стану його здоров’я, а також
свавільна виписка його з лікарні та примусове допровадження на судові засідання попри поганий стан його здоров’я у сукупності доводило порушення позитивного обов’язку Уряду запобігати стражданням
ув’язнених осіб, які перевищували невідворотний рівень страждання,
притаманний ув’язненню. Ненадання Урядом належного медичного
обслуговування доводило нелюдське із ним поводження, а Уряд мав
намір викликати у нього відчуття відчаю та неповноцінності, образити та принизити його, а також довести його вразливість. Таке поводження із заявником порушує ст. 3 Конвенції.
2. Оцінка Суду

133. Суд нагадує, що, оцінюючи належність медичної допомоги
в пенітенціарній установі, він загалом має зберігати достатню гнучкість, визначаючи необхідний стандарт охорони здоров’я, який має
задовольняти законні вимоги ув’язнення, але залишатися таким, що
відповідає людській гідності та належному виконанню державою
своїх обов’язків. У зв’язку з цим відповідні національні органи влади
зобов’язані забезпечити, зокрема, щоб встановлення, діагнозу та надання медичної допомоги були швидкими та точними (див. рішення
у справах «Гумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви №№ 9852/03 та 13413/04, п. 115, від 29 листопада 2007 року; «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пп. 104–106, від
28 березня 2006 року; «Євгеній Алєксєєнко проти Росії» (Yevgeniy Alekseenko
v. Russia), заява № 74266/01, п. 100, від 8 січня 2009 року; «Гладкій проти
Росії» (Gladkiy v. Russia), заява № 3242/03, п. 84, від 21 грудня 2010 року; «Хатаєв проти Росії» (Khatayev v. Russia), заява № 56994/09, п. 85, від
11 жовтня 2011 року, та рішення зі змінами у справі «Голомьов проти
Молдови» (Holomiov v. Moldova), заява № 30649/05, п. 121, від 7 листопада
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2006 року) та щоб у разі, коли цього вимагає характер захворювання,
нагляд компетентного медичного персоналу був регулярним та систематичним і включав комплексну лікувальну стратегію, метою якої
є успішне лікування захворювань ув’язненої особи або запобігання їхньому ускладненню (див. зазначене рішення усправі «Гумматов проти
Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), пп. 109 та 114; рішення у справі
«Сарбан проти Молдови» (Sarban v. Moldova), заява № 3456/05, п. 79, від
4 жовтня 2005 року). Самого факту погіршення стану здоров’я заявника, хоча і здатного на початковому етапі спричинити певні сумніви щодо належності його лікування у пенітенціарній установі, все ж
недостатньо для встановлення порушення позитивного обов’язку
держави відповідно до ст. 3 Конвенції, якщо, з іншого боку, може бути встановлено, що відповідні національні органи влади своєчасно
надали всю достатньою мірою доступну медичну допомогу, сумлінно намагаючись перешкодити розвитку зазначеного захворювання
(див., серед багатьох інших, рішення у справі «Джаші проти Гоузії»
(Jashi v. Georgia), заява № 10799/06, п. 61, від 8 січня 2013 року).
134. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що з великої кількості томів матеріалів справи та доводів сторін випливає, що здоров’ю
заявника було приділено значну увагу національних органів влади.
Під час поміщення до СІЗО заявника негайно оглянули лікарі. Він
пройшов клінічне, лабораторне та рентгенологічне обстеження. За результатами зазначених обстежень йому було діагностовано симптоматичну артеріальну гіпертензію. Окрім того, не можна не брати до
уваги те, що згідно з амбулаторною карткою заявника він ще до взяття під варту страждав на гастрит, гепатоз, дискенезію сечового міхура, хронічний панкреатит у стадії неповної ремісії, цукровий діабет,
а також на недостатність підшлункозої залози (див. пп. 20 та 129).
135. Суд зауважує, що під час тримання під вартою у СІЗО заявник
перебував під постійним наглядом лікарів медичної частини СІЗО та
комісії лікарів ДПтС України. Окрім того, заявника було оглянуто лікарями з медичних закладів МОЗ України і він, будучи двічі госпіталізованим, отримав належне лікування в лікарні швидкої допомоги.
136. Суд також зауважує, що заявник голодував впродовж 33 днів
(див. пп. 27 та 37) та значно втратив вагу. 8 травня 2011 року комісія
лікарів зазначила, що голодування істотно впливає на загальний стан
здоров’я заявника (див. п. 33). Впродовж періоду, коли заявник відмовлявся їсти, його щодня оглядали лікарі. Пізніше робилися лабораторні аналізи, метою яких було контролювати наслідки голодування,
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та вживалися заходи, спрямовані на зменшення зазначених наслідків.
Заявнику постійно пропонували харчову суміш. Що стосується нових
захворювань, які могли бути спричинені голодуванням, заявник по
стійно отримував належне лікування.
137. Ці міркування дають Суду змогу дійти висновку, що національні органи влади надали заявнику комплексну, ефективну та очевидну медичну допомогу,
138. Проте Суд не залишає поза увагою той факт, що, попри свою
обізнаність про важкий стан здоров’я заявника, національні органи
влади не забезпечили його швидкого переведення до лікарні для додаткових медичних обстежень, які 28 травня 2011 року рекомендували лікарі (див. п. 38 та 43). У зв’язку з цим Суд зауважує, що хоча суддя
дозволив переведення заявника 14 червня 2011 року (див. п. 44), його було доправлено до лікарні тільки 15 липня 2011 року (див. п. 49).
Проте, враховуючи характер медичного обстеження, Суд не вважає,
що бездіяльність національних органів влади досягла мінімального
для ст. 3 Конвенції рівня жорстокості (див., як протилежний приклад,
рішення у справі «Купчак проти Польщі» (Kupchzak v. Poland), заява
№ 2627/09, пп. 58–68, від 25 січня 2011 року).
139. Отже, не відбулося порушення ст. 3 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З УМОВАМИ ТРИМАННЯ ЗАЯВНИКА
ПІД ВАРТОЮ У ДНІ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ЗАСІДАНЬ
З ОГЛЯДУ НА СТАН ЙОГО ЗДОРОВ’Я
140. Заявник також скаржився на умови тримання його під вартою під час судових засідань, зокрема що в очікуванні судових засідань він перебував у маленькій та погано вентильованій кімнаті та
що його не забезпечували питною водою або їжею і що у нього не було
можливості відпочити.
А. Щодо прийнятності

141. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
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В. Щодо суті

1. Аргументи сторін

142. Уряд твердив, що перерви оголошувалися у переважній більшості з вісімдесяти судових засідань у кримінальній справі заявника.
Серед тридцяти чотирьох засідань, під час яких не було оголошено
жодної перерви, тільки сім закінчилися після 13 год., і жодне з таких
засідань не тривало до кінця робочого дня. Серед решти сорока шести
засідань у двадцяти п’яти з них було оголошену одну перерву, у десяти з них — дві перерви, у шести — три перерви, а під час засідання 30
червня 2011 року — п’ять перерв. Тривалість зазначених перерв коливалася від 10 хвилин до однієї або двох годин.
143. Уряд також твердив, що у дні, коли відбувалися засідання Печерського суду, заявника вивозили з СІЗО у період часу від 7 до 8 год.,
найчастіше після 7 год. 30 хв., оскільки судові засідання зазвичай розпочиналися о 9 год. Уряд наголошував на тому, що заявник завжди
міг поснідати. Окрім того, судові засідання зазвичай закінчувалися
не пізніше 18 год. 20 хв., але якщо заявник прибував до СІЗО до 15 год.,
він міг отримати годинну прогулянку на свіжому повітрі. Крім цього,
оскільки заявник споживав лише власні продукти харчування, він не
був обмежений часом прийому їжі у СІЗО. Тому він завжди мав можливість належно харчуватися після повернення до СІЗО.
144. Уряд також твердив, що заявник мав достатньо часу для сну,
хоча визнав, що одного разу, коли засідання Печерського суду завершилося о 23 год. 16 хв., заявник повернувся до СІЗО лише о 23 год.
30 хв. Проте, оскільки протягом наступних трьох днів судових засідань не було, він мав достатньо часу для того, щоб відпочити.
145. Уряд також пояснив, що, перебуваючи під вартою, заявник
відмовився вживати їжу, приготовану у СІЗО, та отримувати сухі
пайки у зв’язку з тим, що його родичі забезпечували його власними
продуктами харчування. Відповідно він мав можливість отримувати
та вживати продукти харчування у дні судових засідань. Зазначений
факт підтверджується листом голови Печерського районного суду
міста Києва, який вказав, що заявникові було дозволено вживати продукти харчування під час перерв у судовому засіданні. Уряд додав, що
навіть якби заявник не отримував продукти харчування від родичів,
національним законодавством було передбачено порядок харчування
осіб, яких перевозять до судів для участі у судових засіданнях. Зокрема, 13 та 19 жовтня 2011 року та 19 січня 2012 року, попри відмову за-
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явника, обід йому було доставлено до суду відповідно до вимог національного законодавства. Окрім того, суд за клопотанням заявника,
інших підсудних чи їх захисників оголошував перерви на обід 14 липня 2011 року, 19 січня 2012 року, 1, 2, 6, 7, 9, 14 та 15 лютого 2012 року.
Уряд також зазначив, що 19 липня 2011 року та 6 лютого 2012 року суд
надав заявникові одногодинну перерву в судовому засіданні для споживання їжі, оскільки за призначенням лікарів йому було необхідно
харчуватися тричі на день.
146. Щодо судового засідання 23 травня 2011 року Уряд визнав, що
заявник, імовірно, був ослабленим через голодування, а тому за будьяких обставин судове засідання та перевезення не були б для нього
легкими. Проте медичні працівники не вказували, що стан здоров’я
заявника не дозволяє йому взяти участь у судовому засіданні. Уряд
також твердив, що засідання суду розпочалося об 11 год. і тривало
близько 4 годин, що є відносно нетривалим періодом часу. Протягом засідання судом було оголошено дві перерви тривалістю година
та півгодини відповідно. Уряд зазначив, що заявник тоді міг вживати
їжу та пити воду. Окрім того, заявник не подавав жодних клопотань
щодо перенесення судового засідання для надання йому медичної
допомоги чи надання часу для відпочинку або спживання їжі. Судове
засідання закінчилося о 15 год. 09 хв., і заявника відвезли до СІЗО, де
його помістили до медичної частини. Крім того, впродовж наступних
шести днів судові засідання не відбувалися, а тому заявник мав достатньо часу на відпочинок,
147. У рамках процедури відповідно до правила 39 Регламенту
Суду (див. п. 96) Уряд повідомив, серед іншого, що на судовому засіданні 17 січня 2012 року, яке розпочалося о 9 год. 09 хв. та закінчилося
о 17 год. 55 хв., суд оголосив дві технічні перерви та перерву на обід,
яка тривала від 13 год. 11 хв. до 13 год. 55 хв. Окрім того, суд перебував
у нарадчій кімнаті від 9 год. 39 хв. до 10 год. 25 хв. 18 січня 2012 року
судове засідання розпочалося о 9 год. 12 хв. та закінчилося о 14 год.
15 хв., під час якого суд оголосив перерву на відпочинок та обід від
12 год. 19 хв. до 12 год. 39 хв. Крім того, 19 січня 2012 року засідання
розпочалося о 9 год. 09 хв. та закінчилося о 23 год. 16 хв. Під час цього засідання суд оголосив шість перерв, які тривали від 13 год. 20 хв.
до 14 год. 05 хв., від 14 год. 14 хв. до 15 год. 56 хв., від 16 год. 30 хв. до
16 год. 37 хв., від 16 год. 40 хв. до 17 год. 26 хв., від 17 год. 27 хв. до
17 год. 40 хв. та від 20 год. 32 хв. до 20 год. 49 хв. Крім того, суд пере-
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бував у нарадчій кімнаті від 17 год. 50 хв. до 18 год. 04 хв. Уряд також
зазначив, що засідання суду 20 січня 2012 року тривало п’ять хвилин.
За твердженнями Уряду, під час судових засідань 17, 18 та 19 січня 2012 року заявникові дозволялося вживати їжу, відпочивати та задовольняти інші потреби. Він мав таку можливість не тільки під час
перерв, спеціально відведених для відпочинку та споживааня їжі,
а й під час технічних перерв і судових нарад.
148. Заявник доводив, що до 21 січня 2012 року у дні проведення
засідань йому не надавалося харчових продуктів або води. Він заперечив аргумент Уряду про те, що він відмовився споживати їжу, яка
забезпечувалася у СІЗО, оскільки отримував продуктові передачі
з дому. У зв’язку з цим він зазначив, що згідно з п. 18 «Інструкції про
порядок конвоювання та тримання в судах підсудних (засуджених) за
вимогою судових органів» (далі — Інструкція) до суду підсудному (засудженому) дозволяється брати з собою тільки документи, пов’язані
з судовим засіданням. Брати із собою передачі, приладдя, продукти
харчування, пляшки з водою тощо заборонялося. Крім того, згідно
з п. 28 Інструкції забезпечення підсудних (засуджених) харчуванням
і напоями покладається лише на місце позбавлення волі, в якому вони тримаються. Проте у зв’язку із серйозними гастроентерологічними захворюваннями, порушенням роботи печінки та за відсутності
в СІЗО спеціального дієтичного харчування заявник зазвичай під час
перебування в СІЗО вживав харчові продукти, які передавала його
родина. П. 23 Інструкції суворо забороняв отримувати будь-які посилки та інші передачі в суді. Окрім того, відповідно до ст. 7 Закону
України «Про попереднє ув’язнення», будь-які передачі для осіб, які
тримаються під вартою, повинні були передаватися до пенітенціарної установи лише у встановлений для цього час та підлягали огляду.
Відповідно заявник не міг вживати власні харчові продукти після судових засідань.
149. Заявник додав, що йому не було забезпечено конкретного
місця або часу для споживання харчових продуктів у суді. Впродовж
усіх судових засідань його тримали у металевій клітці, яку він міг залишати тільки тоді, коли відвідував туалет. Для нього було би принизливим споживати їжу, навіть якби вона в нього була, у залі суду,
повній журналістів, кореспондентів і фотографів, сидячи у металевій
клітці без будь-яких приборів і столу. Внаслідок цього впродовж усіх
судових засідань (одне з яких, що відбулося 19 січня 2012 року, тривало чотирнадцять годин) він залишався без будь-якої їжі або напоїв.
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Він твердив, що це порушення належного режиму харчування погіршило стан його здоров’я, про що також зазначалося в медичній довідці від 20 січня 2012 року, наданій Урядом.
150. Щодо зауважень Уряду стосовно перерв у судових засіданнях
17, 18 та 19 січня 2012 року (див. п. 147) заявник зазначив, що 17 січня
2012 року було оголошено дві перерви, які тривали одинадцять та шістнадцять хвилин відповідно, коли учасникам провадження дозволялося скористатися туалетом, потім була оголошена перерва на сорок
хвилин на обід, якого він був позбавлений, тому що перебував у металевій клітці. Він додав, що коли судді йшли до нарадчої кімнати,
учасники відповідно до національного законодавства залишалися на
своїх місцях, і їм не дозволялося залишити залу суду.
Щодо судового засідання 19 січня 2012 року заявник твердив, що
всі перерви, на які посилався Уряд, оголошувалися у зв’язку із погіршенням стану його здоров’я та неможливістю брати участь у судовому
засіданні, а також у зв’язку з наданням йому медичної допомоги бригадами швидкої допомоги, які прибували на виклик чотири рази.
151. Щодо першого судового засідання 23 травня 2011 року заявник твердив, що його було доправлено до суду безпосередньо з лікарні, з якої його виписали того ж ранку з діагнозами: хронічний панкреатит, цукровий діабет, хронічний холецистит та виразка дванадцятипалої кишки. Його розбудили о 4 год. 30 хв. для того, щоб прибути до
суду до 6 год. 30 хв. По прибутті його тримали у кімнаті для тримання підсудних (засуджених), площа якої становила близько 1,5 кв. м.
О 10 год. 30 хв. його перевели до зали суду, що була маленькою, спекотною та не мала кондиціонера. У залі суду він пробув до 15 год., після чого близько 18 год. його відвезли до СІЗО. Згідно з твердженнями
заявника йому не давали ані води, ані їжі впродовж усього дня, хоча
адміністрація СІЗО і суд знали про погіршення стану його здоров’я,
який у лікарні не покращився. Будучи виснаженим, заявник припинив голодування, щоб бути у змозі брати участь у наступних судових
засіданнях.
152. Заявник також твердив, що стан його здоров’я погіршився
пізніше того вечора. Він утратив притомність наступного дня й до
нього викликали лікарів СІЗО. Проте заявник відмовився від огляду
ними, а лікарів медичних закладів МОЗ України до нього не допускали. Він твердив, що у його медичній картці не було зроблено жодного
запису та що йому не надали відповідних ліків. Лікарям, визначеним
Міністерством охорони здоров’я України, було дозволено оглянути
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заявника лише 28 травня 2011 року; вони виявили в нього пептичну виразку дванадцятипалої кишки у стадії загострення, стан після
шлунково-кишкової кровотечі та ерозивний гастрит і рекомендували
негайне лікування у спеціалізованій гастроентерологічній лікарні.
Згідно з висновком лікарів, оскільки заявника було виписано з лікарні
швидкої допомоги без внутрішньої кровотечі, ця кровотеча вочевидь
виникла у період від 23 по 28 травня 2011 року внаслідок передчасного
закінчення спеціалізованого стаціонарного лікування,
153. Відповідно дії адміністрації СІЗО, яка свавільно перевезла
заявника з лікарні швидкої допомоги та примусила його взяти участь
у тривалому судовому засіданні 23 травня 2011 року, при цьому не надавши жодних ліків або води, спричинила йому неспівмірні страждання та сприяла подальшому погіршенню стану його здоров’я.
2. Оцінка Суду

154. Суд насамперед зазначає, що заявник у своїй первинній заяві
твердив про судове засідання 23 травня 2011 року. Окрім того, в межах
процедури відповідно до правила 39 Регламенту Суду він подав додаткові скарги щодо судових засідань, які відбувалися від 17 до 19 січня 2012 року і під час яких йому не було надано належної допомоги
у зв’язку з його захворюваннями (див. п. 96). Проте Суд не залишає
поза увагою те, що загалом заявник взяв участь у сімдесяти дев’яти
засіданнях Печерського суду (див. п. 90), що стан здоров’я заявника
погіршився після голодування, чого Уряд не заперечує (див. п. 130), та
що від дати першого засідання 23 травня 2011 року до січня 2012 року,
коли відбулося три судових засідання, минуло майже вісім місяців,
впродовж яких заявник страждав на різні хвороби, що потребували тривалого лікування (див. пункти 38–76). До того ж, у матеріалах
справи немає свідчень того, що умови тримання заявника під вартою
під час судових засідань було відповідно змінено.
155. Як уже зазначалося, держава повинна забезпечити тримання особи в умовах, які відповідають принципу поваги до її людської
гідності, а спосіб і метод виконання заходу не повинні завдавати їй
душевного страждання чи труднощів, які б перевищували невідворотний рівень страждання, притаманний ув’язненню, і щоб здоров’я
і самопочуття особи було в належний спосіб забезпечено з огляду на
практичні потреби ув’язнення (див. п. 116). Суд вважає, що ці принципи також стосуються умов перевезення осіб, які перебувають під

285

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

вартою, з пенітенціарної установи до суду й назад, а також тримання їх у будівлі суду, включно із забезпеченням належним харчуванням (див. рішення у справах «Євгеній Богданов проти Росії» (Yevgeniy
Bogdanov v. Russia), заява №22405/04, пп. 101–105, від 26 лютого 2015:
«Романова проти Росії» (Romanova v. Russia), заява № 23215/02, пп. 88–
92, від 11 жовтня 2011 року; «Ковальова проти Росії» (Kovaleva v. Russia),
заява № 7782/04, пп. 62–65, від 2 грудня 2010 року; «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06, пп. 103–113, від
25 жовтня 2007 року).
156. У цій справі Суд зауважує, що у дні судових засідань заявника, як правило, вивозили із СІЗО від 7 до 8 год., зазвичай доставляючи
його до суду за 20–30 хвилин. Хоча Уряд не надав інформації щодо часу, коли заявника переводили з автомобіля до кімнати для тримання
підсудних (засуджених), у розпорядженні Суду міститься інформація
стосовно часу його прибуття до будівлі суду та часу початку засідань.
Отже, Суд виходитиме з припущення, що заявник очікував початку
засідання або в автомобілі, або в кімнаті для тримання підсудних (засуджених). Як випливає з документів, наданих Урядом, та свідчень
заявника, видається, що кімната для тримання підсудних (засуджених) була маленькою камерою з ґратами та лавою.
157. Аналізуючи все провадження загалом (див. п. 154), Суд доходить висновку, що 23 травня 2011 року, а також 17, 18 та 19 січня
2012 року заявник перебував у найтяжчому становищі. Суд у зв’язку
з цим зауважує, що 23 травня 2011 року заявник провів у кімнаті для
тримання підсудних (засуджених) три години та сорок чотири хвилини в очікуванні початку засідання, яке тривало чотири години та чотири хвилини без оголошення будь-яких перерв, хоча було відомо, що
він голодує і це голодування суттєво впливало на стан його здоров’я
(див. пп. 33 та 136).
Зрештою, заявника, який до цього взяв участь у п’ятдесяти
дев’яти засіданнях, останнє з яких відбулося 16 січня 2012 року, було
перевезено для участі в наступному засіданні, яке відбувалося 17 січня 2012 року й тривало вісім годин і сорок шість хвилин із двома перервами на 11 та 16 хвилин відповідно, а також перервою на обід. До
початку засідання заявник мав перебувати в кімнаті для тримання
підсудних (засуджених) впродовж тридцяти дев’яти хвилин.
Наступного дня він провів у кімнаті для тримання підсудних (засуджених) до початку засідання, яке тривало п’ять годин та три хвилини, одну годину та дві хвилини. Суд зазначає, що всупереч інфор-
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мації Уряду (див. п. 147) з протоколу засідання випливає, що суд оголосив десятихвилинну технічну перерву, але не оголошував перерви
на відпочинок і обід.
Насамкінець Суд зауважує, що 19 січня 2012 року заявник провів у кімнаті для тримання підсудних (засуджених) п’ятдесят чотири
хвилини і взяв участь у засіданні, яке, розпочавшись о 9 год. 19 хв.,
тривало тринадцять годин та п’ятдесят сім хвилин. Під час засідання чотири рази викликали лікарів для надання заявникові медичної
допомоги. На початку другої половини дня Печерський суд оголосив
перерву для відпочинку. Проте, як видається, впродовж усієї перерви
заявник перебував у металевій клітці (див. п. 149). Окрім того, пізніше того дня суд не задовольнив клопотання захисників заявника про
перенесення засідання та оголошення перерви для споживання їжі
й продовжив засідання до 23 год. 16 хв., призначивши наступне засідання на 8 год. 05 хв. наступного дня.
158. Також вбачається, що в чотири зазначені дні, коли його доправляли до суду, заявник не отримував повноцінного харчування,
яке б відповідало стану його здоров’я. Враховуючи наявні в нього документи, Суд не переконаний доводами Уряду про те, що заявник міг
брати із собою харчові продукти, які йому передавала родина. У будьякому разі Суд вважає, що дозвіл брати з собою їжу не може замінити
відповідні заходи із забезпечення харчування, оскільки саме держава
насамперед несе відповідальність за самопочуття осіб, позбавлених
свободи. До того ж Суд взагалі не вважає реалістичними припущення
про те, що заявник міг вживати їжу під час перебування в кімнаті для
тримання підсудних (засуджених) або в металевій клітці перед засіданнями або впродовж них.
159. Суд раніше встановлював порушення ст. 3 Конвенції у багатьох справах, що стосувалися тримання заявників в умовах обмеженого простору у приміщеннях для тримання під вартою у будівлях суду та відсутності належного харчування у дні судових засідань (див.,
наприклад, рішення у справах «Власов проти Росії» (Vlasov v. Russia),
заява № 78146/01, п. 96, від 12 червня 2008 року; «Салманов проти
Росії» (Salmanov v. Russia), заява № 3522/04, п. 64, від 31 липня 2008 року, та «Старокадомський проти Росії» (Starokadomskiy v. Russia), заява
№ 42239/02, п. 58, від 31 липня 2008 року).
160. Зважаючи на зазначене, Суд вважає, що за обставин цієї справи сукупний вплив неналежного харчування та стану здоров’я заявника під час судових засідань, які відбвуалися 23 травня 2011 року та 17,

287

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

18 і 19 січня 2012 року, був достатнім для посилення фізичних страждань та психічного виснаження заявника. Це ще більше обтяжувалося
тим, що зазначене поводження відбувалося під час судового розгляду
справи заявника — у той час, коли йому найбільше були потрібні концентрація та розумова активність. Тому Суд доходить висновку, що
заявника було піддано нелюдському та такому, що принижує гідність,
поводженню всупереч положенням ст. 3 Конвенції (див. подібне мотивування в рішенні у згаданій справі «Стрєлєц проти Росії» (Strelets
v. Russia), п. 62).
161. Отже, відбулося порушення ст. 3 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПОМІЩЕННЯМ ЗАЯВНИКА ДО МЕТАЛЕВОЇ КЛІТКИ
ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
162. Насамкінець заявник, посилаючись на ст.ст. 2 та 3 Конвенції,
скаржився на поміщення його до металевої клітки в залі суду під час
судових засідань Печерського суду.
163. Суд вважає за належне розглядати скаргу заявника на підставі ст. 3 Конвенції.
А. Щодо прийнятності

164. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
В. Щодо суті

1. Аргументи сторін
165. Уряд твердив, що тримання заявника за металевими ґратами
у залі судового засідання здійснювалося згідно з відповідним національним законодавством. Уряд пояснив, що ґрати були призначені
для відокремлення підсудних, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, від суду та присутніх у залі
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осіб з метою забезпечення надійності охорони цих осіб під час судових засідань.
166. Уряд доводив, що державні органи влади не мали на меті образити чи принизити заявника. Тримання його за металевими ґратами було зумовлено інтересами захисту громадської безпеки. Крім
того, тримання заявника за металевими ґратами аж ніяк не могло
спричинити страждань і приниження такого рівня, який би перевищував рівень страждання та приниження, характерний для тримання
під вартою.
167. Заявник доводив, що національне законодавство не вимагало
поміщення підсудного до металевої клітки під час відкритих засідань
суду. За його словами, ніщо у його поведінці або особистості не могло виправдати такого заходу безпеки, оскільки він не мав попередніх
судимостей, не було доказів, які б свідчили про його схильність до
насильства, і, крім того, він обвинувачувався у вчиненні ненасильницького злочину. Попри це, впродовж судового розгляду його тримали
у клітці на очах громадськості, що принижувало його та породжувало
в нього відчуття неповноцінності.

2. Оцінка Суду
168. Суд нагадує, що застосування засобів стримування, як правило, не порушує питання відповідно до ст. 3 Конвенції, якщо такий
захід вживається у зв’язку із законним позбавленням свободи без застосування сили та без його публічної демонстрації, які б перевищували межі, що обґрунтовано вважаються необхідними. У зв’язку з цим
важливо враховувати, наприклад, чи є небезпека того, що зазначена
особа може втекти або завдати тілесних ушкоджень чи будь-яку іншу шкоду (див., напр., рішення у справі «Оджалан проти Туреччини»
(Öcalan v. Turkey) [ВП], п. 182, ЄСПЛ 2005‑IV).
169. У низці справ Суд уже розглядав питання тримання особи
в металевій клітці під час судового розгляду (див. останнє рішення
у справі «Свінарєнко і Сляднєв проти Росії» (Svinarenko and Slyadnev v.
Russia) [ВП], заяви №№ 32541/06 та 43441/08, пп. 113–139, від 17 липня 2014), що досі використовується у кількох державах-учасницях
Конвенції, включно з Україною (наведено раніше, п. 75). У зазначених справах, де Суд встановив порушення ст. 3 Конвенції, заявники
обвинувачувалися у вчиненні ненасильницьких злочинів, не мали
судимостей і не було доказів, які б свідчили про їхню схильність
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до насильства, а «загрози безпеці» не підтверджувалися жодними
конкретними фактами. Крім того, судові розгляди справ зазначених заявників привертали до себе значну увагу засобів масової
інформації. Отже, розумний баланс між різними інтересами було
порушено.
170. У зазначеній справі, як випливає з документів, наданих сторонами провадження, заявника тримали за металевими ґратами
впродовж усіх вісімдесяти засідань, які відбулися у період від 23 травня 2011 року до 27 лютого 2012 року (див. п. 14). Суд не розглядатиме цю практику умоглядно, а оцінить, чи був цей захід виправданим
у справі заявника з огляду на зазначені критерії.
171. У зв’язку з цим Суд зазначає, що немає інформації про те, що
заявник був раніше судимий. Він також не підозрювався у вчиненні
насильницького злочину. Отже, Суд не переконаний доводами Уряду, що заявника було поміщено до металевої клітки з метою забезпечення захисту громадської безпеки. Видається, що лава з металевими ґратами для підсудних була у залі суду постійною конструкцією
та що заявника, широко відомого політика (див. також зазначене рішення у справі «Ашот Арутюнян проти Вірменії» (Ashot Harutyunian v.
Armenia), п. 126 та наступні пункти, та рішення у справі «Ходорковський проти Росії» (Khodorkovskiy v. Russia), заява № 5829/04, пп. 120 та
наступні пункти, від 31 травня 2011 року), тримали на ній впродовж
усіх засідань Печерського суду у період від травня 2010 року до лютого
2012 року. Суд також зазначає, що за провадженням у кримінальній
справі пильно спостерігали журналісти, а на світлинах, які публікувалися невдовзі після судових засідань, заявник був зображений за металевими ґратами (див. п. 14). Суд також враховує, що провадження
щодо заявника широко висвітлювалося засобами масової інформації.
Таким чином, заявника за ґратами бачили не тільки присутні на судових засіданнях, а й набагато ширша аудиторія, яка спостерігала за
провадженням і через національні, і через міжнародні засоби масової
інформації.
172. Хоча на відміну від згаданих справ заявник не був у наручниках, Суд вважає, що заходи безпеки в залі суду у їхній сукупності були
за даних обставин надмірними та могли безсумнівно сприйматися
заявником і громадськістю як такі, що принижують гідність.
173. Отже, відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з таким,
що принижує гідність, поводженням у сенсі цього положення.
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V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
174. 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».

175. Заявник не подав вимоги щодо справедливої сатисфакції.
Отже, Суд вважає, що відсутні підстави для присудження йому будьякого відшкодування з цього приводу.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує одноголосно заяву прийнятною.
2. Ухвалює шістьма голосами проти одного, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під
вартою в установі попереднього ув’язнення від 28 грудня 2010 року по
28 квітня 2011 року.
3. Ухвалює одноголосно, що не відбулося порушення у зв’язку
з умовами тримання заявника під вартою в установі попереднього
ув’язнення від 28 квітня до 10 травня 2011 року, від 23 травня 2011 року
до 6 квітня 2012 року та 20 квітня 2012 року.
4. Ухвалює одноголосно, що не відбулося порушення ст. 3 Конвекції у зв’язку з медичним забезпеченням в установі попереднього
ув’язнення.
5. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції
у зв’язку з умовами тримання заявника під вартою у дні проведення
судових засідань.
6. Ухвалює одноголосно, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції
у зв’язку з поміщенням заявника до металевої клітки під час судового
розгляду.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 11 червня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

М. Вілліґер
голова
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Відповідно до п. 2 ст. 45 Конвенції та п. 2 правила 74 Регламенту
Суду до цього рішення додається окрема думка судді Пейхала.
М. В.
К. В.

ЧАСТКОВО ВІДМІННА ДУМКА судді Пейхала
Я цілковито згоден з висновком моїх колег щодо визнання заяви прийнятною. Я також уповні погоджуюсь з їхнім висновком про
відсутність порушення у зв’язку з умовами тримання заявника під
вартою в установі попереднього ув’язнення від 28 квітня до 10 травня
2011 року, від 23 травня 2011 року до 6 квітня 2012 року та 20 квітня
2012 року; що не відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку із медичним забезпеченням в установі попереднього ув’язнення; що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під вартою у дні проведення судових засідань; та що відбулося
порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з його поміщенням до металевої
клітки під час судового розгляду.
Проте, на жаль, я не погоджуюся з висновком про порушення ст. 3
Конвенції у зв’язку з умовами тримання заявника під вартою в установі попереднього ув’язнення від 28 грудня 2010 року до 28 квітня
2011 року.
У коментарі до правила 18 Рекомендації Рес(2006)2 Комітету
міністрів (Європейські пенітенціарні правила) зазначено таке:
«Європейський комітет із питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, коментуючи умови тримання та простір, доступний в установах виконання покарань у різних країнах, почав визначати деякі
мінімальні стандарти. Такими вважається площа розміром 4 м2 для
осіб, які перебувають під вартою у спільних приміщеннях, та 6 м2
для площі камери. Проте ці мінімальні показники пов’язані із ширшим аналізом окремих систем установ попереднього ув’язнення
та виконання покарань, включно з дослідженням питання про те,
скільки часу особи, які перебувають під вартою, насправді проводять у камерах. Ці мінімальні показники не мають вважатися
нормою».
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У п. 83 рішення зазначено:
«За твердженнями Уряду, у камері була належна система вентиляції
та природне освітлення. Заявникові надавалися щоденні прогулянки на відкритому повітрі, окрім тих днів, коли відбувалися тривалі
судові засідання. Йому було дозволено отримувати питну воду від
родичів. Йому було дозволено ходити в душ один або два рази на
тиждень».

Оцінка Суду, наведена у пп. 117–120, не містить ретельнішого аналізу
конкретних умов тримання під вартою саме у цій установі попереднього
ув’язнення і також не розглядає позицію Уряду. У п. 117 Суд лише зазначає,
що в «особистому розпорядженні заявника було 2,86 кв. м».
Практика, наведена у п. 118, як видається, не відповідає цій справі.
Умови тримання заявників, наведені у рішеннях у справах «Мельник
проти України» (Melnik v. Ukraine) (заява № 72286/01, від 28 березня
2006 року), «Іглін проти України» (Iglin v. Ukraine) (заява № 39908/05,
пп. 51–52, від 12 січня 2012 року) та «Зінченко проти України» (Zinchenko
v. Ukraine) (заява № 63763/11, від 13 березня 2014 року), були набагато
гіршими, ніж умови тримання під вартою заявника у цій справі у період з 28 грудня 2010 року по 28 квітня 2011 року.
Кожен міжнародний договір має тлумачитися у межах міжнародного права. Кожне міркування Суду також обмежується міжнародним
правом. Загальне правило щодо тлумачення міжнародних договорів
наведено в п. 1 ст. 31 Віденської конвенції про право міжнародних договорів, у якому зазначено таке:
«Договір повинен тлумачитися сумлінно відповідно до звичайного
значення, яке слід надавати термінам договору в їхньому контексті,
а також у світлі об’єкта та цілей договору».

Надто широкий підхід Суду та його некритичне тлумачення ст. 3
Конвенції (що, на мою думку, суперечить Віденській конвенції про
право міжнародних договорів) може становити небезпеку для застосування практики Суду на національному рівні,
Окрім того, такий широкий підхід в ухваленні рішень Судом не
зовсім відповідає його субсидіарній ролі.
З огляду на відсутність детального розгляду того, що насправді відбувалося на національному рівні, та з урахуванням фактів, які
можна встановити з рішення, я не можу погодитися з тим, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції.
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Час прибуття
до будівлі суду

Час початку
судових засідань

Час закінчення
судових засідань

Час, коли автомобіль
із заявником залишав
приміщення суду

Час прибуття
до СІЗО

—

7 год.
20 хв.

11 год.
04 хв.

15 год.
08 хв.

15 год.
30 хв.

16 год.
10 хв.

2 27.05.2011

7 год.
30 хв.

7 год.
50 хв.

11 год.
00 хв.

13 год.
49 хв.

15 год.
00 хв.

15 год.
15 хв.

3 09.06.2011

7 год.
00 хв.

7 год.
20 хв.

10 год.
04 хв.

16 год.
19 хв.

17 год.
00 хв.

17 год.
30 хв.

4 20.06.2011

7 год.
10 хв.

7 год.
35 хв.

10 год.
05 хв.

16 год.
33 хв.

16 год.
40 хв.

17 год.
25 хв.

5 21.06.2011

11 год.
10 хв.

11 год.
30 хв.

11 год.
38 хв.

12 год.
32 хв.

13 год.
00 хв.

13 год.
50 хв.

6 30.06.2011

7 год.
40 хв.

8 год.
20 хв.

10 год.
02 хв.

18 год.
15 хв.

18 год.
50 хв.

19 год.
15 хв.

7 05.07.2011

9 год.
05 хв.

9 год.
25 хв.

11 год.
12 хв.

12 год.
51 хв.

13 год.
35 хв.

14 год.
10 хв.

8 11.07.2011

6 год.
40 хв.

7 год.
30 хв.

10 год.
03 хв.

15 год.
17 хв.

15 год.
50 хв.

16 год.
07 хв.

9 14.07.2011

8 год.
00 хв.

8 год.
45 хв.

10 год.
06 хв.

15 год.
20 хв.

18 год.
35 хв.

19 год.
00 хв.

10 19.07.2011

7 год.
55 хв.

8 год.
40 хв.

12 год.
15 хв.

18 год.
05 хв.

18 год.
00 хв.

19 год.
57 хв.

11 27.07.2011

7 год.
50 хв.

8 год.
10 хв.

10 год.
06 хв.

18 год.
21 хв.

19 год.
25 хв.

19 год.
48 хв.

12 08.08.2011

6 год.
25 хв.

7 год.
00 хв.

9 год.
34 хв.

16 год.
14 хв.

16 год.
45 хв.

19 год.
25 хв.
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засідання

1 23.05.2011

№ з/п

Час, коли заявника
було поміщено
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Додаток
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13 11.08.2011

7 год.
45 хв.

8 год.
35 хв.

9 год.
45 хв.

11 год.
40 хв.

12 год.
05 хв.

12 год.
40 хв.

14 18.08.2011

7 год.
30 хв.

8 год.
05 хв.

9 год.
20 хв.

16 год.
36 хв.

16 год.
50 хв.

17 год.
20 хв.

15 22.08.2011

7 год.
38 хв.

8 год.
10 хв.

9 год.
56 хв.

13 год.
29 хв.

14 год.
30 хв.

15 год.
15 хв.

16 29.08.2011

7 год.
55 хв.

8 год.
35 хв.

9 год.
19 хв.

13 год.
19 хв.

18 год.
50 хв.

19 год.
20 хв.

17 19.09.2011

7 год.
40 хв.

8 год.
30 хв.

9 год.
18 хв.

13 год.
32 хв.

14 год.
00 хв.

14 год.
32 хв.

18 21.09.2011

7 год.
20 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
18 хв.

11 год.
10 хв.

11 год.
25 хв.

12 год.
00 хв.

19 27.09.2011

7 год.
00 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
17 хв.

14 год.
54 хв.

17 год.
45 хв.

18 год.
12 хв.

20 29.09.2011

7 год.
45 хв.

8 год.
05 хв.

9 год.
16 хв.

16 год.
49 хв.

17 год.
15 хв.

17 год.
45 хв.

21 03.10.2011

7 год.
20 хв.

7 год.
45 хв.

9 год.
15 хв.

12 год.
12 хв.

12 год.
50 хв.

13 год.
10 хв.

22 07.10.2011

7 год.
00 хв.

7 год.
40 хв.

8 год.
11 хв.

14 год.
24 хв.

15 год.
00 хв.

15 год.
40 хв.

23 10.10.2011

7 год.
20 хв.

7 год.
50 хв.

9 год.
17 хв.

12 год.
47 хв.

13 год.
00 хв.

13 год.
45 хв.

24 11.10.2011

7 год.
50 хв.

8 год.
15 хв.

9 год.
21 хв.

10 год.
51 хв.

11 год.
30 хв.

12 год.
20 хв.

25 12.10.2011

7 год.
30 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
19 хв.

12 год.
10 хв.

12 год.
50 хв.

13 год.
25 хв.

26 13.10.2011

7 год.
30 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
19 хв.

10 год.
13 хв.

10 год.
25 хв.

11 год.
00 хв.

27 14.10.2011

7 год.
00 хв.

8 год.
00 хв.

8 год.
29 хв.

14 год.
05 хв.

16 год.
10 хв.

16 год.
45 хв.

28 17.10.2011

7 год.
30 хв.

8 год.
15 хв.

9 год.
15 хв.

15 год.
41 хв.

16 год.
15 хв.

17 год.
00 хв.

29 18.10.2011

7 год.
30 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
15 хв.

12 год.
51 хв.

13 год.
20 хв.

14 год.
05 хв.
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30 19.10.2011

9 год.
20 хв.

10 год.
15 хв.

11 год.
00 хв.

14 год.
29 хв.

15 год.
10 хв.

15 год.
50 хв.

31 21.10.2011

7 год.
00 хв.

7 год.
45 хв.

8 год.
19 хв.

9 год.
46 хв.

15 год.
55 хв.

16 год.
45 хв.

32 24.10.2011

7 год.
55 хв.

8 год.
15 хв.

9 год.
17 хв.

9 год.
32 хв.

9 год.
55 хв.

10 год.
35 хв.

33 25.10.2011

7 год.
30 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
18 хв.

9 год.
27 хв.

10 год.
10 хв.

10 год.
40 хв.

34 26.10.2011

7 год.
40 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
12 хв.

9 год.
28 хв.

9 год.
50 хв.

10 год.
20 хв.

35 27.10.2011

8 год.
00 хв.

8 год.
45 хв.

9 год.
12 хв.

13 год.
00 хв.

13 год.
10 хв.

13 год.
50 хв.

36 28.10.2011

7 год.
10 хв.

7 год.
50 хв.

8 год.
14 хв.

11 год.
55 хв.

12 год.
20 хв.

12 год.
50 хв.

37 31.10.2011

7 год.
20 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
12 хв.

12 год.
08 хв.

13 год.
20 хв.

14 год.
05 хв.

38 02.11.2011

7 год.
30 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
15 хв.

12 год.
12 хв.

12 год.
25 хв.

13 год.
03 хв.

39 03.11.2011

7 год.
35 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
13 хв.

10 год.
13 хв.

10 год.
35 хв.

11 год.
15 хв.

40 04.11.2011

7 год.
30 хв.

7 год.
50 хв.

8 год.
21 хв.

10 год.
06 хв.

10 год.
50 хв.

11 год.
20 хв.

41 07.11.2011

7 год.
50 хв.

8 год.
10 хв.

9 год.
12 хв.

12 год.
36 хв.

12 год.
50 хв.

13 год.
10 хв.

42 09.11.2011

7 год.
50 хв.

8 год.
10 хв.

9 год.
12 хв.

12 год.
13 хв.

12 год.
45 хв.

13 год.
10 хв.

43 10.11.2011

8 год.
15 хв.

9 год.
00 хв.

10 год.
32 хв.

10 год.
59 хв.

13 год.
20 хв.

14 год.
00 хв.

44 14.11.2011

8 год.
00 хв.

8 год.
40 хв.

10 год.
45 хв.

13 год.
47 хв.

14 год.
15 хв.

15 год.
15 хв.

45 16.11.2011

9 год.
00 хв.

9 год.
20 хв.

11 год.
01 хв.

14 год.
00 хв.

14 год.
30 хв.

15 год.
00 хв.

46 21.11.2011

7 год.
50 хв.

8 год.
25 хв.

9 год.
13 хв.

12 год.
12 хв.

12 год.
50 хв.

13 год.
15 хв.
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47 23.11.2011

7 год.
45 хв.

8 год.
00 хв.

9 год.
14 хв.

12 год.
45 хв.

13 год.
10 хв.

13 год.
40 хв.

48 24.11.2011

8 год.
20 хв.

8 год.
50 хв.

9 год.
16 хв.

11 год.
50 хв.

12 год.
30 хв.

13 год.
20 хв.

49 28.11.2011

8 год.
00 хв.

8 год.
30 хв.

9 год.
12 хв.

10 год.
22 хв.

11 год.
00 хв.

11 год.
26 хв.

50 30.11.2011

7 год.
55 хв.

8 год.
20 хв.

9 год.
11 хв.

9 год.
16 хв.

10 год.
30 хв.

11 год.
00 хв.

51 05.12.2011

8 год.
00 хв.

8 год.
20 хв.

9 год.
14 хв.

9 год.
24 хв.

10 год.
00 хв.

10 год.
35 хв.

52 12.12.2011

8 год.
00 хв.

8 год.
15 хв.

9 год.
14 хв.

10 год.
04 хв.

10 год.
30 хв.

11 год.
00 хв.

53 13.12.2011

9 год.
08 хв.

9 год.
40 хв.

11 год.
09 хв.

12 год.
41 хв.

13 год.
00 хв.

13 год.
48 хв.

54 19.12.2011

19 год.
40 хв.

8 год.
20 хв.

9 год.
16 хв.

11 год.
29 хв.

13 год.
30 хв.

14 год.
05 хв.

55 21.12.2011

7 год.
50 хв.

8 год.
40 хв.

10 год.
26 хв.

13 год.
46 хв.

13 год.
55 хв.

14 год.
38 хв.

56 27.12.2011

8 год.
30 хв.

9 год.
00 хв.

11 год.
08 хв.

14 год.
04 хв.

14 год.
50 хв.

15 год.
25 хв.

57 11.01.2012

8 год.
00 хв.

8 год.
15 хв.

9 год.
14 хв.

13 год.
07 хв.

13 год.
40 хв.

14 год.
10 хв.

58 12.01.2012

8 год.
00 хв.

8 год.
25 хв.

9 год.
10 хв.

9 год.
55 хв.

10 год.
25 хв.

10 год.
50 хв.

59 13.01.2012

7 год.
50 хв.

8 год.
10 хв.

9 год.
09 хв.

17 год.
18 хв.

17 год.
40 хв.

18 год.
00 хв.

60 16.01.2012

8 год.
00 хв.

20 год.
35 год.

9 год.
14 хв.

10 год.
30 хв.

10 год.
45 хв.

11 год.
10 хв.

61 17.01.2012

8 год.
00 хв.

8 год.
30 хв.

9 год.
09 хв.

17 год.
55 хв.

18 год.
20 хв.

18 год.
45 хв.

62 18.01.2011

7 год.
50 хв.

8 год.
10 хв.

9 год.
12 хв.

14 год.
15 хв.

14 год.
35 хв.

15 год.
05 хв.

63 19.01.2012

7 год.
55 хв.

8 год.
25 хв.

9 год.
19 хв.

23 год.
16 хв.

23 год.
25 хв.

23 год.
45 хв.
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64 24.01.2012

7 год.
45 хв.

8 год.
10 хв.

9 год.
12 хв.

17 год.
59 хв.

18 год.
30 хв.

19 год.
10 хв.

65 26.01.2012

7 год.
40 хв.

8 год.
15 хв.

9 год.
13 хв.

17 год.
52 хв.

18 год.
15 хв.

18 год.
30 хв.

66 27.01.2012

7 год.
50 хв.

8 год.
15 хв.

9 год.
17 хв.

16 год.
04 хв.

17 год.
05 хв.

17 год.
35 хв.

67 30.01.2012

7 год.
40 хв.

8 год.
10 хв.

9 год.
12 хв.

16 год.
51 хв.

18 год.
55 хв.

19 год.
40 хв.

68 31.01.2012

7 год.
50 хв.

8 год.
20 хв.

9 год.
12 хв.

17 год.
46 хв.

18 год.
45 хв.

19 год.
30 хв.

69 01.02.2012

7 год.
50 хв.

8 год.
10 хв.

9 год.
12 хв.

15 год.
04 хв.

17 год.
25 хв.

17 год.
50 хв.

70 02.02.2012

7 год.
55 хв.

8 год.
30 хв.

9 год.
11 хв.

15 год.
00 хв.

15 год.
25 хв.

16 год.
00 хв.

71 06.02.2012

8 год.
50 хв.

9 год.
10 хв.

10 год.
03 хв.

18 год.
06 хв.

19 год.
15 хв.

20 год.
00 хв.

72 07.02.2012

7 год.
50 хв.

8 год.
25 хв.

9 год.
13 хв.

15 год.
25 хв.

16 год.
30 хв.

17 год.
20 хв.

73 08.02.2012

9 год.
05 хв.

9 год.
40 хв.

10 год.
06 хв.

14 год.
23 хв.

14 год.
35 хв.

15 год.
00 хв.

74 09.02.2012

8 год.
45 хв.

9 год.
20 хв.

10 год.
05 хв.

17 год.
51 хв.

18 год.
05 хв.

18 год.
50 хв.

75 10.02.2012

7 год.
00 хв.

7 год.
20 хв.

8 год.
01 хв.

13 год.
41 хв.

14 год.
10 хв.

14 год.
40 хв.

76 14.02.2012

8 год.
15 хв.

8 год.
50 хв.

9 год.
38 хв.

18 год.
08 хв.

19 год.
35 хв.

20 год.
10 хв.

77 15.02.2012

8 год.
20 хв.

8 год.
45 хв.

9 год.
33 хв.

17 год.
40 хв.

18 год.
00 хв.

18 год.
50 хв.

78 16.02.2012

8 год.
00 хв.

8 год.
30 хв.

9 год.
35 хв.

13 год.
13 хв.

13 год.
35 хв.

14 год.
10 хв.

79 27.02.2012

7 год.
40 хв.

8 год.
00 хв.

—

—

16 год.
20 хв.

16 год.
55 хв.
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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 «Ушаков та Ушакова проти України»
(Заява № 10705/12)
Рішення
Страсбург
18 червня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
18 вересня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Ушаков та Ушакова проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Вілліґер, голова,
п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,		
п. В. А. Де Ґаетано,
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п. А. Потоцький,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 26 травня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 10705/12) проти України, поданій 2 лютого 2012 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянами України — паном Сергієм Вікторовичем Ушаковим (далі —
заявник) та пані Ганною Михайлівною Ушаковою (далі — заявниця).
2. Інтереси заявників представляли п. Токарев Г. В. та пані Моторигіна М. Г. — юристи, які практикують у м. Харкові.
3. Заявники твердили, зокрема, що зазнали жорстокого поводження з боку працівників міліції та що на національному рівні з цього
приводу не було здійснено ефективного розслідування. Заявник також скаржився, що було порушено його право на правову допомогу та
право не свідчити проти себе.
4. 3 лютого 2014 року про зазначені скарги було повідомлено Уряд,
а решту скарг у заяві визнано неприйнятними.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявники є подружжям. Вони народилися у 1976 та 1988 роках
відповідно. Заявник відбуває покарання у вигляді позбавлення волі
у Холодногірській виправній колонії № 18. Заявниця живе у м. Харкові.
A. Факти, що передували подіям

6. На час подій заявники проживали у двокімнатній квартирі разом з пані С., матір’ю заявниці.
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7. Пані С. та пан Л. були сторонами у судовому провадженні щодо
спадщини на будинок. Заявники, які були зацікавлені в покращенні
своїх житлових умов, надавали пані С. різноманітну допомогу у цьому
провадженні.
8. У квітні 2008 року заявник зустрівся з паном Л., щоб відмовити
його від участі у згаданій справі.
B. Події, що відбувалися
від 27 червня до 2 липня 2008 року

9. 27 червня 2008 року пана Л. було знайдено мертвим у його будинку. У нього було перерізане горло, а на його тілі були численні колоті та різані рани. Одне з вікон було розбито та поблизу на підлозі
лежала сапка.
10. Того ж дня було порушено кримінальну справу за фактом
вбивства.
11. Приблизно о 22 год. того ж дня заявники повернулися додому,
де на них чекали кілька працівників міліції. Заявників доправили до
Фрунзенського районного відділу Харківського міського управління
Головного управління МВС України в Харківській області. Як твердять
заявники, це було зроблено під приводом того, що їх мали допитати
у зв’язку з боргом заявника перед третіми особами. За твердженнями
Уряду, працівники міліції затримали заявників за підозрою у вчиненні вбивства пана Л.
12. Заявників було допитано щодо їхнього місця перебкування
та дій 26 та 27 червня 2008 року. Заявники твердили, що вони разом
ходили по магазинах, в кінотеатр, їли тощо.
13. У ніч з 27 на 28 червня 2008 року заявник та заявниця перебували у відділку міліції. У своїх заявах до Суду вони твердили, що на
цій стадії жорстокого поводження з ними не було.
14. 28 червня 2008 року було проведено судово-медичне освідування заявника. Відповідно до акту експерта, складеного 1 липня
2008 року, освідування виявило численні синці та садна практично
на всьому тілі заявника. До їх числа входило близько тридцяти різноспрямованих саден на спині та приблизно така ж кількість саден
на стегнах, сідницях і колінах. Експерт навів такі можливі дати завдання тілесних ушкоджень: синець на лівому плечі та садно на тулубі — у період від 22 до 24 червня 2008 року; синці на правій поверхні
тулуба — у період від 25 до 27 червня 2008 року; садна на тулубі, спині
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та нижніх кінцівках — у період від 25 по 27 червня 2008 року. Як було
встановлено, ці садна могли утворитися в результаті дії тупо загост
рених предметів, таких як уламки скла.
15. Як твердив заявник, він отримав тілесні ушкодження, виявлені 28 червня 2008 року, коли випадково впав днем раніше.
16. Заявник виклав свою версію щодо перебігу подій. Після згаданого освідування його доправили до сектору карного розшуку, де
один з працівників міліції запропонував йому зізнатися у вчиненні
вбивства пана Л. Оскільки заявник відмовився зробити це, хтось із
працівників міліції приніс брудний матрац та протигаз. Вони намотали вологі ганчірки на його зап’ястя та вдягли на нього наручники.
Один з працівників міліції вдарив його кулаком у сонячне сплетіння
та штовхнув на матрац. Інші працівники міліції викручували йому
руки за спину та силою розводили його ноги у різні боки, завдаючи
ударів по тулубу та геніталіях. Потім на заявника одягнули протигаз
із закритим вхідним отвором. Декілька разів заявник непритомнів
і за допомогою холодної води його приводили до тями. Неодноразово на нього одягали протигаз і змушували вдихати цигарковий дим.
При цьому йому викручували геніталії. Таке жорстоке поводження із
заявником продовжувалося декілька разів. Працівники міліції погрожували йому, що вони приведуть його дружину і зроблять з нею те
саме на його очах. Тоді він письмово зізнався у вчиненні вбивства пана Л. Проте він неодноразово пристосовував своє зізнання відповідно
до вимог працівників міліції. Заявника примусили запам’ятати його
визнавальні покази.
17. Уряд твердив, що заявник не зазнав жодного жорстокого поводження.
18. Відповідно до журналу реєстрації та обліку утримуваних осіб
заявника було затримано о 20 год. 15 хв. 28 червня 2008 року за підозрою у вчиненні злочину.
19. Того ж дня, 28 червня 2008 року, слідчий призначив заявнику захисника, пана М. Під час допиту за присутності захисника
заявник підтвердив свої початкові визнавальні покази. Як твердить заявник, він зробив так, побоюючись подальшого жорстокого
поводження й не маючи можливості поговорити із захисником наодинці перед допитом.
20. Що стосується заявниці, то вранці 28 червня 2008 року її доправили з відділку міліції додому, де було проведено обшук. Працівники міліції, як твердиться, погрожували їй, що якщо вона не свідчи-
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тиме проти свого чоловіка, вони, попередньо підкинувши наркотичні
засоби у її квартиру, пред’являть їй обвинувачення у вчиненні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів.
21. Після цього заявницю відвезли до відділку міліції, де вона, як
твердиться, під примусом надала покази про те, що її чоловік зізнався їй у вчиненні вбивства пана Л. Заявниця детальніше пояснила, що
працівники міліції декілька разів вдарили її по голові та тягали за
волосся.
22. 30 червня 2008 року за присутності захисника заявника було
здійснено відтворення обстановки та обставин події, під час якого заявник знову зізнався у вчиненні інкримінованого йому злочину. Проте
приблизно через сорок хвилин він відмовився від своїх визнавальних
показів як таких, що були надані під примусом, і поскаржився на жорстоке з ним поводження працівників міліції. Як твердить заявник, він
вчинив так після першої конфіденційної розмови зі своїм захисником,
що відбулася тільки після згаданої слідчої дії. Пізніше його захисник
заявив, що його перша конфіденційна зустріч із заявником відбулася
перед допитом останнього 28 червня 2008 року (див. п. 65).
23. 1 липня 2008 року слідчий надіслав до прокуратури Фрунзенського району м. Харкова подання про обрання заявникові запобіжного заходу у вигляді взяття під варту до закінчення судового
розгляду для погодження. Перед тим, як ухвалити рішення, прокурор вирішив особисто допитати заявника. Він помітив, що в заявника
є численні тілесні ушкодження, та дійшов висновку, що його визнавальні покази було отримано із застосуванням до нього насильства.
Окрім того, прокурор зазначив низку невідповідностей між визнавальними показами заявника та висновком судово-медичної експертизи трупа потерпілого. Також було допитано заявницю. Вона твердила, що дала свідчення проти свого чоловіка під примусом.
24. У результаті прокурор відмовив у погодженні подання слідчого, скасував постанову слідчого про притягнення заявника як обвинуваченого та звільнив його з-під варти. Прокурор також доручив
своїм підлеглим провести допит заявника та заявниці щодо жорсткого з ними поводження під час тримання під вартою в міліції та в належний спосіб доповісти про їхні пояснення.
25. Коли заявники надавали письмові пояснення у кабінеті заступника прокурора, приблизно о 22 год. 30 хв. туди увірвалися чотири працівники Фрунзенського районного відділку міліції м. Харкова,
а саме, перший заступник начальника райвідділку п. К. (див. також
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пп. 68 та 83 щодо додаткової інформації про цього працівника міліції),
начальник сектору карного розшуку п. Пап., заступник начальника
сектору карного розшуку п. Пар. та начальник слідчого відділу п. М.
Попри заперечення заступника прокурора, вони силоміць його тримали й вивели заявників. У коридорі на них чекали інші працівники
міліції.
26. До заявників застосували наручники та доправили їх до
Фрунзенського районного відділку міліції м. Харкова, розташованого
недалеко від прокуратури. По дорозі один з працівників міліції, як
стверджується, вдарив заявника у праве стегно.
27. Заявника доправили до кабінету на першому поверсі та змусили його сидіти тихо у присутності працівника міліції. Кабінет було
замкнуто зсередини і вимкнено світло. Приблизно через годину його відвели до іншого кабінету з відігнутими ґратами на вікнах. Його примусили написати розписку, що він залишив відділок міліції
о 22 год. 30 хв. Потім заявника витягли через вікно, яке виходило на
задній двір відділку міліції. Працівники міліції посадили його в автомобіль, припаркували цей автомобіль у сусідньому дворі та чекали
там до 3 або 4 год. Невідомо, що відбулося після того. Очевидно, що
заявника було ув’язнено (див., зокрема, п. 31).
28. Після того, як працівники міліції забрали заявників з прокуратури, о 23 год. 15 хв. заступник прокурора прибув до Фрунзенського
районного відділку міліції м. Харкова. Згідно з журналом обліку відвідувачів заявники зайшли до приміщення о 22 год. 30 хв. і залишалися
там. Обшукавши приміщення, в одному з кабінетів працівники прокуратури виявили заплакану заявницю. Заявника знайти не вдалося.
Працівник міліції К. надав прокурору розписку заявника, але без його
підпису, про те, що він залишив приміщення відділку міліції о 22 год.
30 хв. Працівники прокуратури пішли до помешкання заявників, але
заявника там не було.
С. Розслідування скарг заявника на жорстоке поводження
та пов’язані з цим події

29. 30 червня 2008 року заявник подав до органів прокуратури
скаргу на жорстоке з ним поводження працівників міліції (див. також
п. 22). Очевидно, що заявниця також подала подібну скаргу.
30. 2 липня 2008 року прокуратура Фрунзенського району м. Харкова на підставі ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (переви-
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щення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством або діями, що ображають особисту гідність потерпілого) порушила кримінальну справу щодо працівників міліції К.,
Пап. та Пар. у зв’язку з подіями, що відбулися ввечері 1 липня та у ніч
з 1 на 2 липня 2008 року.
31. Того ж дня заявників було визнано потерпілими у справі та допитано. Також того ж дня було проведено судово-медичне обстеження заявника, після чого його було звільнено з-під варти.
32. 4 липня 2008 року було складено акт судово-медичного обстеження заявника. У ньому зафіксовано численні синці на його плечах,
тулубі, спині, грудній клітині, руках та ногах. Вони були різного кольору, від жовтуватого до фіолетового та пурпурового. У заявника також були садна, покриті кіркою, та синці на обох зап’ястках. Експерт
дійшов висновку, що більшість тілесних ушкоджень утворилися від
дії тупих предметів у період від 23 до 27 червня 2008 року. Встановлено, що один синець на спині заявника під лівою лопаткою виник
між 30 червня та 1 липня 2008 року. Насамкінець, згідно з актом деякі
садна, виявлені на правому передпліччі, лівому лікті та правій щиколотці, утворилися 1 липня 2008 року.
33. 2 липня 2008 року було також здійснено судово-медичну експертизу щодо заявниці, за результатами якої жодних тілесних ушкоджень виявлено не було. Як твердить заявниця, вона скаржилася
експерту на головний біль, і їй було рекомендовано звернутися по допомогу до лікарні.
34. 5 липня 2008 року у місцевій лікарні заявницю оглянув нейрохірург, який повідомив, що у неї є синці на м’яких тканинах голови.
35. 8 та 9 липня 2008 року заявників було допитано щодо стверджуваного жорстокого з ними поводження працівників міліції.
На пред’явлених їм фотографіях вони впізнали працівників міліції
К., Пап. та Пар.
36. 11 та 14 липня 2008 року за участю заявників було проведено відтворення обстановки та обставин подій 28 червня та 1–2 липня
2008 року.
37. У невизначену дату прокуратура Фрунзенського району
м. Харкова доручила керівництву відділку міліції встановити місце
перебування працівників міліції К., Пап. та Пар., які не з’являлися за
викликом до прокурора.
38. 18 липня 2008 року начальник Фрунзенського відділку
міліції м. Харкова повідомив прокурора, що всі троє працівни-
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ків міліції перебувають на лікарняному та їхнє місце перебування
встановлюється.
39. 21 серпня 2008 року працівників міліції К., Пап. та Пар. було
допитано щодо стверджуваного жорстокого поводження із заявниками. К. та Пап. відмовилися надати будь-які пояснення. Невідомо, чи
Пар. також відмовився надавати пояснення.
40. 2 вересня 2008 року прокуратура Харківської області закрила кримінальну справу щодо згаданих працівників міліції, дійшовши
висновку, що правопорушення, у вчиненні яких їх обвинувачували,
слід кваліфікувати як втручання у діяльність працівника правоохоронного органу (прокурора Фрунзенського району м. Харкова), а не як
перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством або діями, що ображають особисту гідність потерпілого. Відповідно було порушено іншу кримінальну справу за новим
обвинуваченням.
41. У невизначену дату у жовтні 2008 року К., Пап. та Пар. знову
були допитані. Вони заперечували будь-яке жорстоке поводження із
заявниками. Стосовно своїх дій 1 липня 2008 року вони зазначили, що
вважали заявників небезпечними для заступника прокурора.
42. 21 жовтня 2008 року прокурор, що був учасником подій 1 липня 2008 року, надав детальні стосовно них пояснення під час його допиту як свідка у кримінальній справі щодо працівників міліції.
43. Від 19 до 23 грудня 2008 року здійснювалася судово-медична експертиза для встановлення походження виявлених у заявника
раніше тілесних ушкоджень.
44. 23 грудня 2008 року було складено висновок експерта. У ньому повторювалися висновки судово-медичного обстеження заявника 28 червня та 2 липня 2008 року (див. пп. 14, 31 та 32). Окрім того,
в ньому було зазначено, що садна на зап’ястях заявника могли бути
спричинені застосуванням до нього наручників. У висновку експерта
було зазначено, що висновки попередніх судово-медичних експертиз
не суперечать іншим матеріалам кримінальної справи.
45. 30 грудня 2008 року прокуратура Харківської області закрила
кримінальну справу за скаргами заявників на жорстоке поводження
у зв’язку з відсутністю у діях працівників міліції складу злочину. Прокуратура звернула увагу на суперечності між твердженнями заявника про те, що станом на 28 червня 2008 року його єдиним тілесним
ушкодженням був синець на правому стегні від випадкового падіння
за день до того, та актом судово-медичного освідування від 28 черв
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ня 2008 року, що встановив наявність багатьох інших тілесних ушкоджень. Експерт, який робив огляд заявника 2 липня та 23 грудня
2008 року, під час допиту слідчим прокуратури твердив, що тілесні
ушкодження, завдані заявнику після 28 червня 2008 року, були розміщені на тілі заявника в такий спосіб, що він міг завдати їх собі сам,
окрім синця під лівою лопаткою. Очевидно, походження цього синця неможливо було встановити. Експерт також зазначив, що жодних
ушкоджень на геніталіях заявника виявлено не було. Загалом слідчий
прокуратури дійшов висновку, що незначна кількість тілесних ушкоджень, завданих після 28 червня 2008 року, «могла бути завдана [заявникові] за обставин, не пов’язаних із застосуванням до нього фізичного насильства працівниками міліції». У постанові також зазначалося,
що заявник ніколи не звертався зі скаргами до медичного персоналу
ІТТ. Насамкінець, стосовно скарг заявниці на жорстоке з нею поводження працівників міліції слідчий прокуратури зазначив, що судовомедична експертиза щодо неї від 2 липня 2008 року не виявила жодних тілесних ушкоджень. У підсумку, скарги заявника та заявниці на
жорстоке поводження було визнано безпідставними.
46. 9 жовтня 2009 року Червонозаводський районний суд м. Харкова (далі — Червонозаводський суд) скасував згадану постанову та
доручив прокуратурі провести додаткове розслідування. Суд, зокрема, зазначив, що слід з’ясувати суперечності між твердженнями заявника щодо відсутності в нього тілесних ушкоджень 28 червня 2008 року та даними акту судово-медичного освідування від того ж дня, згідно з якими в нього були численні тілесні ушкодження.
47. 27 травня 2010 року за участі заявника було проведено відтворення обстановки та обставин подій 28 червня та 1–2 липня 2008 року.
Він і далі твердив, що зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції.
48. 27 та 28 травня 2010 року судово-медичний експерт дослідив наявні документи щодо заявника для з’ясування походження
його тілесних ушкоджень. У матеріалах справи відсутня копія відповідного висновку експерта. Як у ньому було зазначено, лише деякі тілесні ушкодження заявника могли виникнути за вказаних ним
обставин.
49. 31 травня 2010 року прокуратура Харківської області повторно
закрила справу, порушену 2 липня 2008 року, у зв’язку з відсутністю
в діях зазначених працівників міліції складу злочину. Слідчий прокуратури зазначив, що навіть хоча заявнику під час тримання під
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вартою було завдано тілесних ушкоджень, точний час та обставини
їх завдання залишаються невідомими. Окрім того, розташування деяких тілесних ушкоджень дозволяло припустити, що заявник міг їх
завдати собі сам. Слідчий прокуратури також зазначив, що заявник
не «персоніфікував» свої тілесні ушкодження: іншими словами, він
не вказав, які саме працівники міліції завдавали йому кожне з виявлених у нього тілесних ушкоджень. Слідчий також допитав судовомедичного експерта, яка здійснила експертизу заявника 28 червня
2008 року, і вона підтвердила свої висновки.
50. Того ж дня, 31 травня 2010 року, прокуратура Харківської області винесла ще дві постанови про відмову в порушенні кримінальної
справи за скаргами заявника та заявниці на жорстоке поводження.
51. 29 листопада 2010 року апеляційний суд Харківської області,
розглянувши справу заявника як суд першої інстанції, доручив прокуратурі Харківської області перевірити твердження заявника про
жорстоке поводження працівників міліції. Апеляційний суд зазначив, що, за твердженнями заявника, наявність відбитків його пальців
на сапці, вилученій з місця події, пояснювалася тим, що працівники
міліції силоміць вклали сапку йому в руки під час жорстокого з ним
поводження.
52. 28 грудня 2010 року, 25 квітня та 5 травня 2011 року прокуратура Фрунзенського району м. Харкова, якій була доручена перевірка
тверджень заявника, виносила постанови про відмову в порушенні
кримінальної справи щодо працівників міліції, здебільшого ґрунтуючись на відповідних постановах від 31 травня 2010 року (див. пп. 49
та 50). Проте всі ці постанови бул скасовано як передчасні.
53. 18 травня 2012 року прокуратура Фрунзенського району
м. Харкова знову відмовила в порушенні кримінальної справи щодо
працівників міліції, які, як стверджувалося, жорстоко поводилися із
заявниками.
54. 11 червня 2012 року прокуратура Харківської області призначила комісійну судово-медичну експертизу заявника з метою деталізації його тілесних ушкоджень та ймовірних обставин їхнього виникнення. Слідчий зазначив, що висновки подібних експертиз, здійснених раніше, були суперечливими.
55. 12 липня 2012 року за результатами судово-медичної експертизи комісія експертів склала висновок, у якому зазначила, зокрема,
що всі тілесні ушкодження (за винятком двох синців та одного садна)
могли бути завдані заявнику у час та за обставин, вказаних ним,
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а саме під час відтворення обстановки та обставин подій 27 травня
2010 року (див. п. 47).
56. 6 серпня 2012 року прокуратура Харківської області, яка очевидно проводила аналогічну перевірку з цього питання, також відмовила в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції.
Того ж дня прокуратура Харківської області закрила кримінальну
справу, порушену 2 липня 2008 року, з тих самих підстав, що й раніше.
5 вересня 2012 року Червонозаводський суд скасував обидві згадані
постанови як такі, що були ухвалені за результатами неповного та однобічного розслідування.
57. 8 жовтня 2012 року апеляційний суд Харківської області залишив це рішення без змін.
58. 22 жовтня 2012 року прокуратура Харківської області відмовила в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції за
скаргами заявниці на жорстоке поводження. Того ж дня прокуратура
закрила кримінальну справу щодо працівників міліції за скаргами заявника на жорстоке поводження, що була порушена 2 липня 2008 року
(див. п. 30).
59. Заявник безуспішно оскаржував згадану постанову до національних судів.
D. Судовий розгляд справи щодо заявника

60. 11 листопада 2008 року було розпочато судовий розгляд справи щодо заявника.
61. 18 травня 2009 року апеляційний суд Харківської області, діючи як суд першої інстанції, повернув справу на додаткове розслідування. Апеляційний суд, зокрема, зазначив, що на первинні визнавальні покази заявника покладатися не можна, оскільки пізніше він
відмовився від них як таких, що були отримані під примусом, а також
зважаючи на те, що за його скаргою на жорстоке поводження не було
здійснено належного розслідування. Апеляційний суд також вказав
на низку суперечностей між визнавальними показами заявника та
матеріалами справи.
62. У невизначену дату додаткове розслідування було закінчено
і справу було повторно направлено до суду першої інстанції.
63. 26 січня 2011 року апеляційний суд Харківської області визнав
заявника винним у вчиненні вбивства з корисливих мотивів та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотир-
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надцять років із конфіскацією всього належного йому майна. Апеляційний суд посилався, зокрема, на початкові визнавальні покази заявника, від яких він пізніше відмовився. Крім того, суд посилався на
певні речові докази, що доводили вину заявника (такі як виявлена на
місці злочину сапка з відбитками його пальців та його шорти зі слідами крові, що ймовірно належала потерпілому). Твердження заявника
про те, що він зазнав жорстокого поводження і що докази проти нього
сфальсифіковано, було відхилено як безпідставні.
64. 20 вересня 2011 року Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних і кримінальних справ скасував згаданий вирок,
переважно на тій підставі, що ст. 3 Конвенції та практика Суду вимагають належного розслідування скарг заявника на жорстоке поводження, чого зроблено не було. Вищий спеціалізований суд України
з розгляду цивільних і кримінальних справ повернув справу до суду
першої інстанції на новий розгляд.
65. 4 липня 2012 року апеляційний суд Харківської області повторно визнав заявника винним у вчиненні вбивства з корисливих мотивів та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на чотирнадцять років з конфіскацією всього належного йому
майна. Суд, серед іншого, посилався на визнавальні покази заявника, надані у присутності його захисника 28 червня 2008 року, а потім
і 30 червня 2008 року (див. пп. 19 та 22). У вироку було зазначено, що
захисника заявника, який представляв його інтереси у згадані дати,
було допитано й він зазначив, що мав конфіденційну розмову із заявником перед першим допитом та що жодних порушень кримінальнопроцесуальних норм не було.
66. Щодо твердження заявника про те, що 28 червня 2008 року
він зазнав жорстокого поводження, апеляційний суд зазначив, що
органами прокуратури було здійснено ретельне розслідування цього питання та винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо зазначених працівників міліції. У зв’язку з цим
апеляційний суд Харківської області посилався на постанову прокуратури від 18 травня 2012 року (див. п. 53). При цьому, беручи до уваги скаргу заявниці на жорстоке поводження, за якою ще тривала перевірка, апеляційний суд Харківської області вирішив не посилатися
на надані нею під час досудового слідства пояснення, що викривали
заявника.
67. Оскільки заявник скаржився на викрадення його працівниками міліції з прокуратури 1 липня 2008 року, суд першої інстанції
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зазначив, що слідство триває і для проголошення вироку немає необхідності чекати на його результати.
68. Заявник оскаржив вирок з питань норм права. Він, зокрема,
твердив, що відсутні переконливі докази, які доводять його вину, та
що суд першої інстанції неправильно посилався на його визнавальні
покази, надані під примусом, не здійснивши належного розслідування його скарги на жорстоке поводження. У зв’язку з цим заявник посилався на рішення Суду у справі «Савін проти України» (Savin v. Ukraine)
(заява № 34725/08, від 16 лютого 2012 року), що стосувалося катування
заявника п. К., тим самим працівником міліції, який був причетним
до жорстокого поводження із заявниками у цій справі.
69. 22 січня 2013 року Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ залишив вирок суду першої інстанції та його обґрунтування без змін.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
70. Частина 2 статті 365 Кримінального кодексу України передбачає, що перевищення влади або службових повноважень, якщо воно
супроводжувалося насильством або такими, що ображають особисту
гідність потерпілого, діями, карається позбавленням волі на строк
від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі
штрафом.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
71. Заявники скаржилися, що вони зазнали жорстокого поводження з боку працівників міліції та що за відсутності ефективного
розслідування причетні до цього працівники міліції уникли відповідальності. Вони посилалися на ст. 3 Конвенції, у якій зазначено:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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A. Щодо прийнятності

72. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані
прийнятними.
B. Щодо суті

1. Стверджуване жорстоке поводження із заявниками
(a) Аргументи сторін
73. Заявник твердив, що він зазнав жорстокого поводження, яке
спричинило йому сильний біль та страждання, хоча й не призвело до
істотних тілесних ушкоджень. Він, зокрема, посилався на висновки
експертиз від 23 грудня 2008 року та 12 липня 2012 року (див. пп. 44
та 55) як на докази, що підтверджують його твердження.
74. Заявниця також підтримала свою скаргу. Вона твердила, що
після жорстокого з нею поводження з боку працівників міліції вона
погано почувалася та була змушена звернутися по медичну допомогу.
Заявниця також посилалася на беззаперечний факт, що в ніч на 2 липня 2008 року працівники прокуратури знайшли її у сльозах, замкнену
в одному з кабінетів відділку міліції (див. п. 28).
75. Уряд доводив, що на підтвердження тверджень заявника немає переконливих доказів. Уряд зазначив, що заявник підтвердив
свої визнавальні покази навіть під час його допитів за присутності
захисника 28 та 30 червня 2008 року.
76. Уряд також ставив під сумнів правдивість тверджень заявниці. На думку Уряду, якби вона спрпавді зазнала жорстокого поводження, як вона про це гворила, то були б принаймні якісь тілесні
ушкодження. Проте Уряд наголошував, що заявниця сама визнала,
що не зазнала жодних тілесних ушкоджень. Уряд також зауважив, що
вона ніколи не оскаржувала жодну постанову прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи за її скаргою на жорстоке з нею
поводження.
(b) Оцінка Суду
77. Як уже неодноразово зазначав Суд, ст. 3 Конвенції є втіленням однієї з основоположних цінностей демократичних суспільств
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(див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Сельмуні проти
Франції» (Selmouni v. France) [ВП], заява № 25803/94, п. 95, ECHR 1999-V).
У разі подання скарг за цією статтею Суд повинен провести особливо ретельний аналіз, і він робитиме це з урахуванням усієї доказової бази, наданої сторонами (див. рішення у справах «Матьяр проти
Туреччини» (Matyar v. Turkey), заява № 23423/94, п. 109, від 21 лютого
2002 року, та «Улькю Екінджі проти Туреччини» (Ülkü Ekinci v. Turkey),
заява № 27602/95, п. 136, від 16 липня 2002 року).
78. Суд, оцінюючи докази, керується критерієм доведеності «поза
розумним сумнівом». Згідно з його усталеною практикою доведеність
може випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій
стосовно фактів, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.
Окрім того, слід нагадати, що під час провадження на підставі Конвенції не в усіх справах неухильно застосовується принцип «той, хто
твердить щось, повинен довести це твердження». Коли вся чи значна
частина інформації щодо подій, про які йдеться, відома лише органам
влади, — як це є у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають під
контролем органів влади, — і коли в таких осіб під час їх ув’язнення
з’являються тілесні ушкодження або якщо вони помирають, це породжує відповідні обґрунтовані презумпції щодо фактів. У такому разі
тягар доведення можна вважати покладеним на органи влади, адже
саме вони мають надати задовільні та переконливі пояснення (див.
рішення у справі «Ель Масрі проти Колишньої Югославської Республіки
Македонія» (El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia) [ВП], заява № 39630/09, пп. 151 та 152, ЄСПЛ-2012, з подальшими посиланнями на практику Суду).
79. Звертаючись до цієї справи, Суд бере до уваги медичні документи, які доводять, що заявнику було завдано синців та саден під
час перебування під вартою у міліції. Детальніше, цими документами
є три висновки судово-медичних експертиз (від 4 липня та 23 грудня
2008 року, а також від 12 липня 2012 року див. пп. 32, 44 та 55). Окрім
того, у складеному комісією експертів висновку від 12 липня 2012 року
було зазначено, що тілесні ушкодження могли бути завдані заявнику
у час та за обставин, вказаних ним. Ці висновки так і не було спростовано. Крім того, Суд зазначає, що органи влади не висунули жодного
альтернативного пояснення щодо походження тілесних ушкоджень
у заявника, окрім загальної інформації, що деякі з них розташовувалися на частині тіла, на якій він сам міг завдати собі ушкоджень
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(див. пп. 45 та 49). Тому Суд вважає, що держава є відповідальною за
ці тілесні ушкодження.
80. Щодо заявниці Суд зазначає, що судово-медична експертиза
щодо неї від 2 липня 2008 року справді не виявила жодних тілесних
ушкоджень. Проте Суд не вважає, що цей факт підриває правдоподібність її скарги на жорстоке поводження. Так, Суду відомо, що бувають
методи застосування сили, які не залишають на тілі потерпілого жодних слідів (див. рішення у справі «Бойченко проти Молдови» (Boicenco
v. Moldova), заява № 41088/05, п. 109, від 11 липня 2006 року). І звичайно, наслідки будь-яких погроз або навіть будь-яка інша форма протиправного поводження, не пов’язаного із застосуванням фізичного
насильства, не залишили б жодних видимих слідів у будь-якому разі
(див. рішення у справі «Гайнал проти Сербії» (Hajnal v. Serbia), заява
№ 36937/06, п. 80, від 19 червня 2012 року).
81. Суд також зауважує, що подальший огляд заявниці 5 липня
2008 року виявив синці на м’яких тканинах її голови. Цей висновок,
як видається, відповідає версії заявниці щодо перебігу подій (див.
пп. 21 та 34).
82. Суд також вважає важливим встановлений факт, що ввечері
1 липня 2008 року заявників насильно забрали з кабінету прокурора попри незгоду останнього. Прокуратура не змогла захистити їх від
фактичного викрадення. Суд вважає, що навіть якщо заявники і не
зазнали жорстокого поводження із застосуванням сили як такого під
час зазначених подій, вони вочевидь зазнали тривоги та страху, а також відчували свою суцільну безпорадність та уразливість.
83. Насамкінець, поза увагою Суду не залишилося те, на що вказували заявники, що один із працівників міліції, К., залучений до
участі у жорстокому поводженні з ними, згадувався Судом в рішенні
в уже згадуваній справі «Савін проти України» (Savin v. Ukraine). Справді, національні суди встановили, що в цій справі К. надзвичайно жорстоко поводився із заявником у 1999 році, але його було звільнено
від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків
давності. Суд кваліфікував це жорстоке поводження як катування,
оскільки воно призвело до довічної інвалідності заявника. Суд також
зазначив, що, попри це, К. побудував успішну кар’єру в органах міліції
від березня 2010 року (див., зокрема, пп. 59–73 наведеного рішення).
У цій справі дії К. та його колег, як їх описали заявники, можна розцінювати лише як прояв повної безкарності та свавілля.
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84. З огляду на зазначене Суд вважає в належний спосіб встановленим, що заявник і заявниця зазнали жорстокого поводження з боку
працівників міліції, що становить порушення ст. 3 Конвенції.
85. Отже, відбулося порушення матеріального аспекту положень
зазначеної статті щодо заявника та заявниці.

2. Ефективність розслідування
86. Заявники твердили, що розслідування за їхніми скаргами на
жорстоке поводження було поверховим і недостатньо незалежним.
87. Уряд заперечив цей аргумент. Уряд твердив, що розслідування було розпочато без зволікання та що було здійснено всі необхідні
слідчі дії для перевірки тверджень заявників. Те, що ці твердження
виявилися безпідставними, не означає, що розслідування на національному рівні було неефективним.
88. Суд наголошує на тому, що коли особа висуває небезпідставну
скаргу на жорстоке з нею поводження, яке було таким, що порушує ст. 3
Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком
держави за ст. 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під
[її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в ... Конвенції», за своїм
змістом вимагає проведення ефективного офіційного розслідування (див., серед інших джерел, рішення у справі «Лабіта проти Італії»
(Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 131, ЄСПЛ 2000-IV). Отже,
органи влади завжди повинні сумлінно намагатися з’ясувати те, що
трапилося, й не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки
для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (див. рішення у справі «Ассенов та інші
проти Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року,
п. 103 та наст., Reports of Judgments and Decisions 1998-VIII).
89. У цій справі Суд встановив, що на державу-відповідача було
покладено відповідальність відповідно до ст. 3 Конвенції щодо жорстокого поводження із заявниками (див. пп. 84 та 85). Отже, органи
влади були зобов’язані здійснити розслідування відповідно до згаданих стандартів ефективності.
90. Суд зазначає, що органи влади без зволікання розпочали розслідування у кримінальній справі. Так, заявник вперше поскаржився
на жорстоке з ним поводження 30 червня 2008 року. Потім 1 липня
2008 року до відома органів прокуратури було доведено інформацію
про жорстоке поводження із заявником та заявницею. Наступного
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дня було порушено кримінальну справу, обох заявників було визнано потерпілими та допитано як таких (див. пп. 23–24 та 29–31). Проте
перший допит причетних до подій працівників міліції відбувся через
більш ніж місяць після того. У відділку міліції пояснили цю затримку
тим, що всі трє працівників міліції перебували на лікарняному та їхнє
місце перебування неможливо було встановити (див. пп. 37–39). Суд
вважає наведені причини непереконливими.
91. Суд зауважує, що розслідування на національному рівні тривало понад чотири роки (з липня 2008 року до жовтня 2012 року) і закінчилося відмовою органів прокуратури в порушенні кримінальної
справи щодо працівників міліції. Слід зазначити, що до ухвалення
зазначеної постанови розслідування закривалося та повторно починалося приблизно вісім разів, щоразу у зв’язку з невдоволенням органів влади внаслідок його неповноти та поверховості (див., зокрема,
пп. 52 та 56).
92. Суд також зазначає, що в різні дати у 2008 та 2010 роках було
зробюлено чотири судово-медичні експертизи щодо заявника або його медичної картки (див. пп. 14, 31, 43 та 48). Проте 11 червня 2012 року
органи прокуратури вирішили призначити проведення ще однієї судово-медичної експертизи, цього разу комісійної, дійшовши висновку, що ппередні експертизи були суперечливими у своїх висновках.
Хоча наступна судово-медична експертиза підтвердила твердження
заявника про походження його тілесних ушкоджень, цей висновок
у подальшому явно не було враховано (див. пп. 54 та 55).
93. Щодо заявниці Суд зауважує, що за результатами судово-медичної експертизи щодо неї від 2 липня 2008 року фактично не було
досліджено скарги заявниці на головний біль, що були безпосередньо
пов’язані зі скаргами на жорстоке поводження. Під час розслідування
також не було досліджено висновок лікаря від 5 липня 2008 року, згідно з яким на голові заявниці були синці (див. пп. 33 та 34).
94. Суд зазначає, що в рішенні у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine) (заява № 23893/03, пп. 173–180, від 15 травня
2012 року) він встановив, що небажання органів влади забезпечити
оперативне та ретельне розслідування за скаргами на жорстоке поводження підозрюваних у вчиненні злочинів становить проблему
системного характеру в сенсі ст. 46 Конвенції. Суд доходить висновку,
що з огляду на обставини справи та відповідно до попередньої практики національні органи влади не виконали свого процесуального
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обов’язку здійснити ефективне розслідування за скаргами на жорстоке поводження й у цій справі.
95. Отже, щодо заявника та заявниці відбулося порушення також
і процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
ТА ПІДПУНКТУ «С» ПУНКТУ 3 СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
ЩОДО ЗАЯВНИКА
96. Заявник скаржився відповідно до п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції, що його визнавальні покази, отримані під примусом та за відсутності захисника, були використані для його засудження. У відповідній частині положень, на які посилався заявник, зазначено 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

97. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 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. Аргументи сторін
98. Заявник твердив, що його первинні визнавальні покази від
28 червня 2008 року було отримано внаслідок дуже жорстокого по-
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водження з ним працівників міліції у той час, коли в нього не було
доступу до захисника. Заявник зазначив, що пізніше він підтвердив
свої визнавальні покази за присутності призначеного йому захисника
під час наступних слідчих дій 28 і 30 червня 2008 року, все ще перебуваючи під впливом жорстокого поводження з ним та побоюючись його повторення. Він зауважив, що національні суди покладалися лише
на ці визнавальні покази, навіть якщо й не вирішальною мірою, для
забезпечення його засудження, належно не перевіривши його тверджень про жорстоке поводження.
99. Уряд доводив, що, по-перше, національні суди покладалися
лише на визнавальні покази заявника, надані ним у присутності його захисника, та, по-друге, вказані покази не були вирішальним або
єдиним доказом, на основі якого було засуджено заявника. Уряд також наголошував, що судовий розгляд справи заявника відбувався на
засадах змагальності, що надавало йому можливість наводити будьякі аргументи, які він вважав важливими, а також оспорювати будьякі докази.

2. Оцінка Суду
(а) Загальні принципи
100. Суд повторює, що вимоги п. 3 ст. 6 Конвенції слід розглядати
як особливі аспекти права на справедливий суд, гарантованого п. 1
цієї статті, а тому вони мають розглядатися спільно (див. рішення
у справі «Ван Гейсегем проти Бельгії» (Van Geyseghem v. Belgium) [ВП],
заява № 26103/95, п. 27, ЄСПЛ 1999-І). Суд має розглянути, чи було
провадження загалом справедливим (див. рішення від 16 червня
2005 року у справі «Балліу проти Албанії» (Balliu v. Albania), заява
№ 74727/01, п. 25).
101. Суд наголошує, що, хоча право кожного обвинуваченого
у вчиненні злочину на ефективну юридичну допомогу захисника,
який, у разі необхідності, призначається офіційно, не є абсолютним,
воно є однією з основоположних ознак справедливого судового розгляду (див. рішення у справі «Кромбах проти Франції» (Krombach v.
France), заява № 29731/96, п. 89, ЄСПЛ 2001-II). Як правило, доступ до
захисника має надаватися з першого допиту підозрюваного працівниками міліції, за винятком випадків, коли за конкретних обставин
відповідної справи продемонстровано, що існують вагомі підстави
для обмеження такого права (див. рішення у справі «Сальдуз проти
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Туреччини» (Salduz v. Turkey) [ВП], заява № 36391/02, п. 55, від 27 листопада 2008 року). Право на захист буде в принципі непоправно порушено, якщо визнавальні покази, отримані під час допиту правоохоронними органами без доступу до захисника, використовуватимуться з метою засудження особи (див. там само).
102. Суд послідовно розглядав забезпечення доступу до захисника на ранніх етапах як процесуальну гарантію права не свідчити
проти себе та як основоположну гарантію недопущення жорстокого
поводження, зазначаючи особливу уразливість обвинуваченого на
початкових етапах провадження, коли він стикається зі стресовою
ситуацією та з дедалі складнішими положеннями кримінального
законодавства. Будь-який виняток щодо реалізації цього права має
бути чітко визначено, а його застосування має бути суворо обмежено
в часі. Ці принципи є особливо актуальними у справах із обвинуваченнями у вчиненні тяжких злочинів, бо саме в тому разі, коли особі
загрожує найсуворіше покарання, демократичні суспільства мають
максимально можливою мірою забезпечувати її право на справедливий судовий розгляд (див. згадане рішення у справі «Сальдуз проти
Туреччини» (Salduz v. Turkey), п. 54).
103. Зазначені принципи права на захист і права не свідчити проти себе відповідають загальновизнаним міжнародним стандартам
прав людини, які є основними складовими поняття справедливого
судового розгляду та раціональна суть яких пов’язана, зокрема, із
захистом обвинуваченого від свавільного тиску органів влади. Вони також сприяють попередженню помилок під час здійснення правосуддя та досягненню цілей ст. 6 Конвенції, особливо дотриманню
принципу рівності між органами слідства чи прокуратури та обвинуваченим (див. згадане рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини»
(Salduz v. Turkey), п. 53, рішення у справах «Биков проти Росії» (Bykov v.
Russia) [ВП], заява № 4378/02, п. 92, 10 березня 2009 року, з подальшими посиланнями, та «Піщальніков проти Poсії» (Pishchalnikov v. Russia),
заява № 7025/04, п. 68, від 24 вересня 2009 року). Право не свідчити
проти себе передбачає, зокрема, що у кримінальній справі сторона
обвинувачення, намагаючись довести вину обвинуваченого, не може використовувати докази, здобуті всупереч волі обвинуваченого за
допомогою методів примусу чи пригнічення (див. рішення у справі
«Яллох проти Німеччини» (Jalloh v. Germany) [ВП], заява № 54810/00,
п. 100, ЄСПЛ 2006-ІХ).
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(b) Застосування зазначених принципів до цієї справи
104. Суд зазначає, що заявника фактично було затримано та допитано як підозрюваного у вчиненні вбивства пана Л. з 22 год. 27 черв
ня до 20 год. 15 хв. 28 червня 2008 року. Хоча під час допиту 27 червня
2008 року він не надав будь-яких визнавальних показів, наступного
дня він зізнався у вчиненні вбивства. Відповідно до принципів практики Суду заявник мав право на правову допомогу захисника з найпершого допиту в міліції як підозрюваного. Проте йому не було надано правову допомогу захисника до повторного допиту пізно ввечері
28 червня 2008 року. Тому Суд вважає, що у зв’язку з цим право заявника на правову допомогу було обмежено.
105. Суд також посилається на свій висновок про порушення ст. 3
Конвенції щодо скарги заявника на жорстоке поводження (див. пп. 84
і 85). Отже, Суд вважає встановленим той факт, що заявник зазнав
жорстокого поводження під час допиту 28 червня 2008 року, внаслідок
чого надав визнавальні покази.
106. Поза увагою Суду не залишається той факт, що заявник підтримував свої визнавальні покази за присутності призначеного йому захисника під час його повторного допиту, що відбувся пізніше
28 червня 2008 року (вперше як підозрюваного у вчиненні злочину), та
під час відтворення обстановки та обставин події 30 червня 2008 року. Проте слід зазначити, що його первинні визнавальні покази були
частиною матеріалів справи. Таким чином, вони впливали на стратегію слідства та ними було встановлено межі, в яких мав будуватися
подальший захист заявника.
107. Крім того, зважаючи на те, що заявника вперше було допитано за присутності захисника лише через кілька годин після жорстокого поводження з ним, Суд не вважає малоймовірним той факт, що
заявник усе ще перебував під впливом цього жорстокого поводження.
Таким же чином, події 1 липня 2008 року (а саме безперешкодне викрадення заявника працівниками міліції, які перед цим жорстоко поводилися з ним, безпосередньо з прокуратури) є для Суду свідченням
того, що заявник залишався уразливим та мав підстави побоюватися
подальшого жорстокого поводження. Це може пояснити той факт, що
він і далі підтримував свої визнавальні покази 3 липня 2008 року.
108. Ще одним важливим питанням є можлива затримка конфіденційного спілкування заявника зі своїм захисником. Залишається
нез’ясованим, коли воно відбулося. Той факт, що лише через сорок
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хвилин після завершення відтворення обстановки та обставин події,
що відбулося 30 червня 2008 року, заявник відмовився від своїх визнавальних показів і вирішив подати скаргу на жорстоке з ним поводження, свідчить про те, що саме тоді він отримав можливість поговорити
зі своїм захисником наодинці. Водночас сам захисник твердив, що
така розмова відбулася перед допитом заявника 28 червня 2008 року
(див. п. 22). Проте Суд не схиляється до того, щоб беззастережно прийняти це твердження, зважаючи на те, що інакше кардинальна зміна
позиції заявника 30 червня 2008 року залишається незрозумілою.
109. Суд також зазначає, що для засудження заявника національні суди покладалися на його визнавальні покази та на деякі інші докази. Проте суди не встановили переконливо, що ці визнавальні покази
було надано абсолютно добровільно. Так, у своєму вироку від 4 липня
2012 року суд першої інстанції відхилив скаргу заявника на жорстоке
поводження, пославшись на постанову прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції від 18 травня 2012 року. Якби суд намагався хоча б відстежити фактичні зміни
з цього питання, він помітив би, що тим часом 11 червня 2012 року вищою прокуратурою було зазначено, що походження тілесних ушкоджень заявника не було встановлено, а тому було призначено повторну судово-медичну експертизу щодо цього питання (див. пп. 53–55
і 65–66). Попри те, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ одного разу скасував вирок суду
першої інстанції внаслідок неналежного розгляду скарги заявника на
жорстоке поводження, в наступному вироку немає жодних ознак того,
що у зв’язку з цим було вжито будь-яких подальших заходів.
110. З огляду на викладене, Суд вважає, що право заявника не
свідчити проти себе та його право на правову допомогу були неналежно обмежені під час його первинних допитів в міліції, та що ці обмеження не було виправлено під час судового розгляду його справи.
111. Цього достатньо, щоб Суд дійшов висновку, що відбулося порушення п. 1 і підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції щодо заявника.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
112. 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».
А. Шкода

113. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди. Заявниця вимагала 8000 євро за цим пунктом.
114. Уряд заперечив ці вимоги як необґрунтовані та надмірні.
115. Суд вважає, що заявники зазнали моральної шкоди у зв’язку
з порушеннями їхніх прав відповідно до ст. 3 Конвенції, що неможливо відшкодувати самим лише встановленням порушення їхніх конвенційних прав. Зважаючи на обставини справи та ухвалюючи рішення на засадах справедливості, як цього вимагає ст. 41 Конвенції, Суд
присуджує заявникові 9000 євро відшкодування моральної шкоди та
додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися. Суд
також присуджує заявниці 4500 євро за цим пунктом та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися.
116. Суд також зазначає, що в тому разі, коли особу, як це було
в цій справі, було засуджено судом за результатами провадження
у справі, що не відповідало вимогам Конвенції щодо справедливості,
належним способом виправлення такого порушення за загальним
принципом може бути новий розгляд, перегляд або відновлення провадження за вимогою заявника (див., напр., рішення у справі «Леонід
Лазаренко проти України» (Leonid Lazarenko v. Ukraine), заява № 22313/04
п. 65, від 28 жовтня 2010 року).
B. Судові та інші витрати

117. Заявник вимагав 14970 євро компенсації витрат, понесених
під час представництва його інтересів, які становили приблизно
95 годин надання правової допомоги під час провадження на національному рівні за ставкою 60 євро за годину, та приблизно 93 години
роботи під час провадження у Суді за ставкою 100 євро за годину.
118. Крім цього, заявник вимагав 1047,9 євро компенсації адміні
стративних витрат. Цю суму було обчислено як таку, що становить 7%
зазначених витрат на правову допомогу.
119. На підтвердження цієї вимоги заявник надав угоду про надання правової допомоги, укладену з п. Токаревим 22 грудня 2008 року, в якій зазначалося, що угода залишатиметься чинним до закін-
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чення провадження у Страсбурзі та що оплата компенсації судових
та інших витрат здійснюватиметься після його закінчення в межах
присудженої Судом або національним судом суми. Заявник також
надав п’ять актів виконаних робіт, заповнених п. Токаревим щодо
виконаних робіт протягом періоду від вересня 2009 року до вересня
2014 року.
120. Уряд заперечив зазначені вимоги.
121. Суд має встановити, по-перше, чи були вказані заявником
судові та інші витрати фактичними, а по-друге, чи були вони неминучими (див. рішення у справі «Маккенн та інші проти Сполученого
Королівства» (McCann and Others v. the United Kingdom), від 27 вересня
1995 року, п. 220, Серія А, № 324).
122. У цій справі Суд, зважаючи на наявні у нього документи та
зазначені критерії, вважає за належне присудити заявнику 5000 євро
компенсації всіх витрат.
C. Пеня

123. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3
Конвенції щодо обох заявників.
3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції щодо обох заявників.
4. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 та підп. «с» п. 3 ст. 6 Конвенції щодо заявника.
5. Ухвалює, що:
а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити такі суми, які мають бути конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом на день
здійснення платежу:
і) заявникові:
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α) 9000 (дев’ять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
β) 5000 (п’ять тисяч) євро компенсації судових та інших
витрат та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; та
ii) заявниці: 4500 (чотири тисячі п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 18 червня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 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 «Темченко проти України»
(Заява № 30579/10)
Рішення
Страсбург
16 липня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
16 жовтня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Темченко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,		
п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,			
п. В. А. Де Ґаетано,
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п. А. Потоцький,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 23 червня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 30579/10) проти України, пданій
21 травня 2010 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України паном Анатолієм Георгійовичем Темченком (далі — заявник).
2. Інтереси заявника представляли пані А. Муканова та п. М. Тарахкало — юристи, які практикують у м. Харкові. Уряд України (далі —
Уряд) представляв його Уповноважений — п. Н. Кульчицький із Міні
стерства юстиції України.
3. 8 грудня 2011 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1942 році й живе у м. Кривому Розі. До його затримання він обіймав посаду ректора державного університету.
5. 23 вересня 2009 року заявник пройшов медичний огляд. Ендо
кринологом було зазначено, що в нього цукровий діабет 2-го типу
та призначено ін’єкції інсуліну. Ендокринолог також порадив, що почати та узгодити курс лікування інсуліном слід під час стаціонарного
лікування в місцевій лікарні.
А. Затримання заявника
та кримінальне провадження щодо нього

1. Затримання заявника та кримінальне провадження
6. 29 вересня 2009 року слідчий прокуратури Дніпропетровської
області затримав заявника за підозрою в одержанні хабара на посаді
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ректора університету. Його було поміщено під варту в ізолятор тимчасового тримання м. Кривого Рогу (далі — ІТТ).
7. 2 жовтня 2009 року Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу (далі — районний суд) обрав заявникові запобіжний захід у вигляді
взяття під варту строком на три місяці, зазначивши, не посилаючись
на будь-які конкретні факти, що заявник може переховуватися від
правосуддя, перешкоджати слідству або продовжувати свою злочинну діяльність. Суд також вказав на наявність у прокуратури доказів на
підтвердження підозри в одержанні заявником хабарів.
8. 5 жовтня 2009 року заявника було переведено до Криворізького
слідчого ізолятора (далі — СІЗО).
9. 7 жовтня 2009 року апеляційний суд Дніпропетровської області
(далі — апеляційний суд) залишив згадану постанову районного суду
без змін. Суд, не надавши деталей, зазначив, що в матеріалах справи
містяться докази того, що заявник намагався перешкоджати розслідуванню, а також медичні документи, які свідчать про можливість
перебування заявника під вартою. Жодної іншої інформації стосовно
згаданих доказів і документів Судові надано не було.
10. 18 листопада 2009 року районний суд продовжив строк тримання заявника під вартою до 29 січня 2010 року, посилаючись на ті
самі підстави, що й у попередньому рішенні.
11. 25 листопада 2009 року апеляційний суд залишив зазначену
постанову без змін. Посилаючись на невизначені медичні документи, суд знову зазначив про можливість перебування заявника під
вартою.
12. 29 січня 2010 року слідство у справі заявника було закінчено
і справу передано на розгляд до районного суду.
13. Під час попереднього розгляду справи 9 березня 2010 року
районний залишив обраний заявникові запобіжний захід без змін
у зв’язку з відсутністю підстав для його зміни. Суд не встановив строку тримання заявника під вартою.
14. Вироком від 23 травня 2011 року районний суд призначив заявникові покарання у вигляді п’яти років і двох місяців позбавлення
волі за одержання хабара. 5 жовтня 2011 року апеляційний суд Дніпропетровської області змінив вирок та призначив заявникові покарання
у вигляді п’яти років позбавлення волі і звільнив його від відбування
покарання з випробуванням строком на три роки. Того ж дня заявника було звільнено з СІЗО. Вирок набрав законної сили.
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15. Впродовж кримінального провадження заявник взяв участь
у п’ятдесяти судових засіданнях та у низці слідчих дій.

2. Клопотання заявника про звільнення з-під варти
16. У письмовому клопотанні про звільнення з-під варти заявник
зазначив, що стан його здоров’я є несумісним з триманням його під
вартою та що, оскільки він уже не обіймає посаду ректора, він не може перешкоджати слідству. 31 травня 2010 року він передав своє клопотання адміністрації СІЗО з проханням переслати його на розгляд
до районного суду. 2 червня 2010 року адміністрація СІЗО переслала
клопотання. 7 червня 2010 року районний суд відмовив у задоволенні
клопотання, дійшовши висновку, що, будучи звільненим з-під варти,
заявник може вплинути на свідків. Суд також зазначив:
«...Що стосується стану здоров’я заявника, то, як вбачається з медичних довідок, наданих СІЗО та міською лікарнею № 8, заявникові...
надається лікування. Таким чином, суд не вбачає підстав для зміни
щодо заявника запобіжного заходу».

17. Суд не посилався на жодні конкретні факти на підтвердження
свого висновку про те, що заявник може вплинути на свідків. Він також не оцінив достатність наданого йому лікування. Жодних відомостей стосовно «медичних довідок», на які посилався районний суд,
Судові надано не було.
18. У невизначену дату заявник написав інше клопотання про
звільнення з-під варти під підписку про невиїзд. Він доводив, що під
час тримання його під вартою стан його здоров’я погіршився внаслідок
неналежного лікування, яке надавалося в СІЗО. Він також доводив, що
умови його перевезення до суду для участі у засіданнях були, з огляду
на стан його здоров’я, неналежними. Зокрема, внаслідок недостатньої
вентиляції в автомобілі, в якому його перевозили, у нього піднімався
кров’яний тиск і ставало важко дихати. Залишається невідомим, коли
його клопотання було передано до районного суду.
19. 17 червня 2010 року районний суд розглянув клопотання заявника та відмовив у його задоволенні, зазначивши:
«...заявник може вплинути на свідків і, тим самим, перешкодити
встановленню істинну справі... Заявнику, за необхідності, надається
медична допомога у СІЗО».
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20. 6 серпня 2010 року, 21 і 22 лютого 2011 року заявник подавав
інші клопотання про звільнення з-під варти під підписку про невиїзд
або під заставу. Посилаючись на висновки судово-медичних експертиз від 12 листопада 2010 року та від 28 січня 2011 року (див. пп. 62–
66), від доводив, що лікування, яке надається йому під час тримання
під вартою, є неналежним та що він потребує стаціонарного лікування
у спеціалізованому медичному закладі. Таке лікування не може бути
надане йому в СІЗО.
21. 28 березня 2011 року районний суд відмовив у задоволенні зазначених клопотань. Суд ухвалив рішення на підставі висновків судово-медичної експертизи від 28 січня 2011 року, зазначивши, що захворювання заявника є хронічними та можуть бути довготривалими.
Суд також зазначив:
«За необхідності заявника може бути перевезено до суду у спеціалізованому медичному транспорті у супроводі лікаря».
«Як вбачається із медичних довідок, наданих СІЗО, та з довідки міської лікарні № 9 від 25 березня 2011 р., заявник за необхідності отримував медичну допомогу й у СІЗО, й у міських лікарнях. Заявник
може вплинути на свідків».
Жодних деталей щодо «медичних довідок», на які посилався районний суд, Суду надано не було.

22. 7 квітня 2011 року заявник подав ще одне клопотання про
звільнення, висунувши ті ж аргументи, що й у клопотаннях від 6 серп
ня 2010 року, 21 та 22 лютого 2011 року.
23. 28 квітня 2011 року районний суд відмовив у задоволенні
клопотання заявника, по суті посилаючись на ті самі підстави, що
й у своєму рішенні від 28 березня 2011 року.

3. Тримання заявника під вартою
від 29 січня до 9 березня 2010 року
24. 9 березня і 7 червня 2010 року районний суд розглядав скарги
заявника щодо незаконності тримання його під вартою від 29 січня по
9 березня 2010 року та відмовив у їх задоволенні у зв’язку з необґрунтованістю. Суд дійшов висновку, що, хоча зазначений період тримання під вартою не охоплювався жодним рішенням суду, воно було
виправданим у зв’язку з тим, що заявник очікував початку судового
розгляду.

329

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження
В. Медична допомога, що надавалася заявникові
під час тримання під вартою

25. 5 жовтня 2009 року лікар, який оглядав заявника після його
прибуття до СІЗО, зважаючи на високий кров’яний тиск у заявника,
вирішив помістити його до кардіологічного відділення міської лікарні. Того ж дня заявника було доставлено до міської лікарні № 3, у якій
були кардіологічне та ендокринологічне відділення.
26. У заявника було діагностовано ішемічну хворобу серця, стенокардію, гіпертонічну хворобу (II стадія), хронічний холецистит
(стадія ремісії) та панкреатит (стадія ремісії), цукровий діабет 2 типу середньої тяжкості на стадії субкомпенсації, кісту нирки, аденому
простати та хронічний пієлонефрит (стадія ремісії).
27. Заявника було виписано з лікарні 27 жовтня 2009 року. Йому було рекомендовано постійний нагляд лікарів та прописано різні ліки, включно з пероральними ліками для зниження рівня цукру
(Гліклазид).
28. Того ж дня заявника повернули до медичної частини СІЗО, завданням якої було надання первинної медичної допомоги особам, що
тримаються у СІЗО, але яка не мала ані обладнання, ані персоналу для
надання спеціалізованого лікування та медичної допомоги. Персонал
медичної частини складався з двох медсестер, двох фельдшерів
(парамедиків) і лікарів: терапевта, психолога та гінеколога.
29. 11 лютого та 9 березня 2010 року медична частина СІЗО повідомила захисника заявника, що згідно з результатами аналізів діабет
і ниркова патологія заявника вимагають обстеження в умовах стаціонару у спеціалізованому медичному закладі. Проте у зв’язку з цим
жодних подальших заходів вжито не було.
30. 24 березня 2010 року лікар-ендокринолог міської лікарні № 3
вивчив результати аналізів заявника на рівень цукру у крові та порекомендував йому 9 квітня 2010 року почати робити інсулінові ін’єкції.
31. 1 та 6 квітня 2010 року заявника доправляли до міських лікарень № 3 і 8 відповідно, де його оглядали хірурги. В останню дату заявникові було діагностоване хронічний панкреатит. Після обстежень,
які тривали кілька годин, заявника повертали до СІЗО.
32. 9 квітня 2010 року лікар-ендокринолог міської лікарні № 3 також призначив заявнику ін’єкції інсуліну та рекомендував регулярно
проводити дослідження рівня цукру в крові. Починаючи із зазначеної
дати, заявник отримував ін’єкції інсуліну й у зв’язку з цим не заявляв
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жодних скарг. Він купував інсулін в аптеці СІЗО, а шприци для інсуліну надсилалися йому родичами.
33. У листі від 15 квітня 2010 року, адресованому захиснику заявника, медична частина СІЗО зазначила, що стан заявника під час
тримання його під вартою мав середній ступінь тяжкості й був нестабільним.
34. 13 травня 2010 року заявник поскаржився медичному персоналу СІЗО на раптове погіршення стану його здоров’я. Медичні працівники зазначили, що його панкреатит загострився та що в нього спостерігається значне підвищення рівня цукру в крові. Вони викликали
швидку допомогу, яка доправила заявника до міської лікарні № 8, де,
проте, не було ні ендокринологічного, ні кардіологічного відділень.
Заявника було поміщено до відділення інтенсивної терапії, де в нього взяли низку аналізів та оглянули уролог, невропатолог, кардіолог
та ендокринолог. Він отримав лікування від діабету та панкреатиту.
Лікарі встановили, що стан здоров’я заявника погіршився з жовтня
2009 року та що загальний стан здоров’я є тяжким.
35. 21 травня 2010 року заявника було виписано з лікарні та перевезено назад до медичної частини СІЗО.
36. У довідці про виписку заявника лікарі рекомендували обстеження в ендокринолога та регулярне вимірювання рівня цукру у крові.
Курс лікування заявника від діабету було змінено та прописано спеціальну дієту — так зване «роздільне харчування».
37. У період від 27 травня до 8 червня 2010 року лікар СІЗО тричі
підвищував призначену заявникові дозу інсуліну. Як твердив Уряд,
доза підвищувалася згідно з рекомендаціями ендокринолога. Заявник це заперечував.
38. 2 червня 2010 року медична частина СІЗО повідомила захисника заявника про відсутність відповідного обладнання та спеціалістів
для забезпечення заявника належним інсуліновим лікуванням, яке
могло бути здійснене лише в умовах стаціонару у спеціалізованому
медичному закладі.
39. Того ж дня завідувач медичної частини СІЗО повідомив суддю, у провадженні якого перебувала кримінальна справа заявника,
про неможливість забезпечення заявника належним медичним лікуванням у СІЗО. Він зазначив, що стан заявника вимагає комплексного
лікування в умовах стаціонару в медичному закладі та клопотав про
розгляд питання щодо заміни обраного заявникові запобіжного заходу. Він також зазначив, що подальша зміна дози інсуліну в СІЗО «без
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нагляду ендокринолога може призвести до небажаних результатів».
Суддя на цю інформацію не відреагував.
40. 16 червня та 2 липня 2010 року заявник звертався до Суду
з проханням зобов’язати Україну на підставі правила 39 Регламенту
Суду перевести його до спеціалізованої лікарні, в якій він міг би отримати належну медичну допомогу. Він твердив, що внаслідок цього
клопотання медичні працівники СІЗО припинили реєструвати його
скарги та надавати йому будь-яку медичну допомогу. Уряд заперечив
твердження заявника. 30 липня 2010 року Суд відмовив у задоволенні
клопотання заявника.
41. 13 липня 2010 року ендокринолог оглянув заявника у СІЗО,
підтвердив свій попередній діагноз та відкоригував курс лікування.
42. 20 липня 2010 року заявника в міській лікарні № 8 оглянули
уролог та окуліст. Він пройшов ультразвукове дослідження нирки
й у нього було діагностовано ангіопатію сітківки. Того ж дня заявник
повернувся до СІЗО.
43. 28 січня 2011 року у медичній частині СІЗО заявника було оглянуто ендокринологом, кардіологом та урологом з міських лікарень.
44. 30 січня 2011 року адміністрація СІЗО звернулася до міської
лікарні № 8 з проханням встановити, чи потребує заявник стаціонарного лікування. Відповіді від лікарні не надійшло, й адміністрація
СІЗО у зв’язку з цим запитом жодних подальших заходів не вживала.
45. Від 1 березня 2011 року й пізніше серед персоналу медичної
частини СІЗО лікарів не було.
46. 16 березня 2011 року після нового клопотання, поданого заявником на підставі правила 39, Суд дійшов висновку, що Уряд повинен
«забезпечити лікування заявника у спеціалізованих закладах, зазначених у висновку від 28 січня 2011 року» (див. пп. 63–66). 17 березня
2011 року Суд повідомив Уряд про своє рішення.
47. 18 березня 2011 року каретою швидкої допомоги заявника було доправлено до міської лікарні № 8, де він перебував до 19 березня
2011 року. Уряд твердив, що підставою госпіталізації заявника була
вказівка Суду від 16 березня 2011 року. Заявник заперечив це і твердив, що його було госпіталізовано лише внаслідок раптового погіршення стану його здоров’я, з яким медичний персонал СІЗО впоратися не міг.
48. 19 березня 2011 року заявника було переведено до кардіологічного відділення міської лікарні № 9, у штаті якої був ендокринолог.
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49. Під час перебування заявника в лікарнях йому було рекомендовано якомога швидше зробити коронарографію (обстеження
серця).
50. 26 березня 2011 року заявника було виписано, лікарі зазначали покращення стану його здоров’я. Його повернули до медичної частини СІЗО.
51. Адміністрація СІЗО запропонувала заявникові зробити коронарографію у будь-якій із лікарень м. Кривого Рогу та отримати
курс лікування від діабету в ендокринологічному відділенні міської
клінічної лікарні № 3 м. Кривого Рогу. Заявник відмовився, наполягаючи на тому, що не довіряє лікарям м. Кривого Рогу. Він погодився б
лише на лікування в Інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска у м. Києві.
52. 8 квітня 2011 року заявника у СІЗО було оглянуто ендокринологом з міської лікарні № 3 та змінено курс лікування.
53. 15 квітня 2011 року начальник СІЗО повідомив суддю, у провадженні якого перебувала кримінальна справа щодо заявника, що
стан здоров’я останнього має середній ступінь тяжкості і є нестабільним. Він подав клопотання про розгляд питання щодо заміни обраного заявникові запобіжного заходу, зокрема з огляду на вік і стан
здоров’я. Суддя не відреагував на це клопотання.
54. 19 квітня 2011 року адміністрація СІЗО звернулася до судді
з проханням про надання дозволу на перевезення заявника до Інституту кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска у м. Києві. 6 червня
2011 року суддя задовольнив це клопотання.
55. У той самий час, 21 квітня 2011 року, у зв’язку з раптовим погіршенням стану здоров’я заявника його було терміново доправлено
до ендокринологічного відділення міської лікарні № 8. У лікарні він
перебував до 27 квітня 2011 року та отримував лікування від діабету.
56. 10 липня 2011 року заявника потягом було перевезено до
м. Києва.
57. У період з 11 по 22 липня 2011 року лікарі Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска у м. Києві обстежили заявника
та призначили йому нетермінову хірургічну операцію на серці. Крім
попередньо встановлених іншими лікарями захворювань, у заявника було діагностовано поліпи шлунка та сигмоподібної кишки, поліп
антрального відділу шлунка з ознаками малігнізації, повторний
зубець Q інфаркту міокарда задньої стінки лівого шлуночка серця,
атеросклероз коронарних артерій, недостатність мітрального та три-

333

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

куспідального клапанів, антріовентикулярну недостатність клапану
та атеросклеротичну церебрально-васкулярну недостатність.
58. 30 липня 2011 року заявник повернувся до медичної частини
Криворізького СІЗО.
59. Під час тримання заявника під вартою його дружина та захисник подали декілька клопотань до органів влади, вимагаючи переведення заявника з СІЗО до спеціалізованої лікарні. Адміністрація СІЗО
відповідала, що заявник отримує у СІЗО, а за необхідності — у міських
лікарнях, належне лікування та що стан його здоров’я не вимагає спеціалізованого лікування в умовах стаціонару в медичному закладі.
60. Заявник подав до органів прокуратури низку скарг, у яких зазначав, що впродовж тримання під вартою йому не надавалася належна медична допомога. Органи прокуратури відмовляли в задоволенні
його скарг у зв’язку з їх необґрунтованістю. Заявник не оскаржував
постанови прокурорів до судів.
61. Згідно з твердженнями заявника під час перебування у міських лікарнях він завжди був прикутий наручниками до ліжка. Він не
подавав жодних відповідних скарг до національних органів влади та
не надав жодних доказів на підтвердження цих тверджень. Уряд заперечив, що заявник був прикутий наручниками.
С. Судово-медичні обстеження заявника

62. 12 листопада 2010 року за клопотанням захисника заявника
комісія медичних експертів Головного бюро Судово-медичної експертизи МОЗ України у м. Києві, вивчивши медичні документи заявника,
надані його захисником, склала висновок щодо стану здоров’я заявника. Комісією було встановлено, що внаслідок неналежного лікування, наданого йому під час тримання заявника під вартою, стан його
здоров’я погіршився. У висновку зазначалося, зокрема, що гіпертонічна хвороба у заявника загострилася, а цукровий діабет 2-го типу досяг
стадії декомпенсації. Експерти зазначили, що тяжкість захворювань
заявника вимагала лікування в умовах стаціонару у спеціалізованих
ендокринологічних і кардіологічних лікарнях, таких як Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска у м. Києві. Експерти також
висловили думку, що в разі ненадання заявникові належного лікування, для нього існує ризик крововиливу у мозок та розшарування
аорти. Було рекомендовано перевозити заявника каретою швидкої
допомоги в супроводі лікаря.
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63. 23 листопада 2010 року за клопотанням прокурора районний
суд призначив експертизу комісією судово-медичних експертів Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи для
оцінки можливості перевезення заявника до суду та участі в судових
засіданнях з огляду на стан здоров’я.
64. Судово-медичні експерти дійшли висновку, що з огляду на
нестабільність стану заявника оглядати його особисто недоцільно.
Вони оцінили стан здоров’я заявника на підставі медичних документів, наданих СІЗО. У своєму висновку від 28 січня 2011 року експерти
дійшли висновку, що стан заявника є тяжким, нестабільним та непередбачуваним, є ризик раптового погіршення стану його здоров’я,
що може становити смертельну небезпеку, якщо це станеться під час
перевезення в автомобілі без спеціального медичного обладнання.
Таким чином, перевезення заявника було «небажаним». Проте, якщо
виникає необхідність у контактуванні суду із заявником, за рекомендацією експертів можливим було перевезення заявника у спеціалізованому медичному транспорті в супроводі лікаря.
65. Експерти дійшли висновку, що стан здоров’я заявника погіршився внаслідок неналежного та некомпетентного лікування, яке надавалося йому під час тримання під вартою. Ненадання заявникові
належного лікування в умовах стаціонару у спеціалізованому медичному закладі — як приклад такої установи експерти наводили Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска — могло призвести
до смертельно небезпечних ускладнень у заявника, таких як зупинка
серця, крововилив у мозок та розшарування аорти.
66. У висновку від 28 січня 2011 року міститься твердження, що
«...хвороби заявника мають хронічний характер і можуть мати місце
тривалий час».
67. 8 червня 2011 року за клопотанням дружини заявника комісія
судово-медичних експертів Головного бюро судово-медичної експертизи вивчила медичні документи щодо заявника та дійшла висновку,
що від 12 листопада 2010 року стан його здоров’я погіршився та що захворювання вимагають комплексного лікування в умовах стаціонару
у спеціалізованій лікарні, зокрема, в Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска. Без такого лікування заявникові міг загрожувати розвиток небезпечних для життя ускладнень, таких як крововилив у мозок та розшарування аорти. Експертами було зазначено, що,
зважаючи на нестабільний стан здоров’я заявника, його перевезення
могло бути потенційно смертельним. Короткострокові госпіталізації
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заявника у його випадку не були належним стаціонарним лікуванням,
оскільки їх метою була лише стабілізація стану здоров’я після раптових погіршень і вони не були частиною комплексного лікування.
68. Результати наведених судово-медичних експертиз було передано до районного суду.
D. Надання медичних документів заявникові,
його дружині та захиснику

69. Заявник тверджував, що 29 червня 2010 року його дружина
попросила адміністрацію СІЗО надіслати їй копії медичної картки.
Адміністрація СІЗО відповіді не надала. Уряд зазначив, що адміністрація СІЗО такого клопотання не отримувала. Копія клопотання, яку
заявник надіслав до Суду, не містить жодних доказів, які б підтверджували його отримання СІЗО.
70. 4 та 11 серпня і 22 листопада 2010 року, 10 і 31 березня 2011 року
відповідно дружина заявника надсилала до адміністрації СІЗО повторні клопотання з проханням надіслати їй медичні документи заявника. Адміністрація СІЗО надсилала їй документи 18 серпня і 29 листопада 2010 року, 29 березня та 6 квітня 2011 року відповідно.
71. 31 березня 2011 року за клопотанням захисника заявника міська лікарня № 9 надала йому копії медичних документів щодо заявника. За словами заявника, всі медичні документи, надані його дружині
та захиснику, були неповними й містили неправдиву інформацію.
Е. Умови тримання заявника під вартою у СІЗО
та його перевезення

1. Умови тримання під вартою у СІЗО
72. За словами заявника, у вікні його камери у СІЗО «немає шибки», наслідком чого є сирість та перепади температури повітря. Якість
харчування у СІЗО була низькою. Заявник у зв’язку з цим не надав
жодних додаткових відомостей.
73. Спеціальна дієта («роздільне харчування»), приписана заявникові, у СІЗО не забезпечувалася, і відповідна їжа передавалася йому
родичами двічі чи тричі на тиждень.
74. 26 серпня 2011 року Уряд оглянув дві камери, куди заявника
було поміщено у СІЗО. Уряд твердив, що вікна мали подвійні шиб-
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ки, а їх розмір становив 110 × 130 см. Температура повітря становила
20 градусів за Цельсієм, а вологість — 56%. Уряд визнав, що «роздільне
харчування» заявникові у СІЗО не надавалося. За твердженнями Уряду, він отримував його від родичів і мав можливість дотримуватися
призначеної дієти.

2. Умови перевезення
75. Від 29 вересня до 5 жовтня 2009 року та від 9 березня 2010 року
до 1 лютого 2011 року — загалом двадцять шість разів–- заявника перевозили в автомобілфі, що використовується для перевезення здорових ув’язнених. У період від 5 жовтня 2009 року до 9 березня 2010 року
його одного разу перевозили в міліцейській машині.
76. У період від 18 квітня 2011 року до 22 вересня 2011 року заявника перевозили у кареті швидкої допомоги в супроводі лікаря (загалом
дев’ятнадцять разів). Точна тривалість поїздок залишається невідомою, заявник твердив, що іноді перевезення тривало до трьох годин.
77. Зазначений автомобіль мав металеві стінки та одне маленьке
віконце. За словами заявника, вентиляція в ньому була недостатньою,
а опалення не було, тому в ньому було дуже холодно взимку й дуже
спекотно влітку. Із тверджень заявника не випливає, що його перевозили з іншими ув’язненими. Уряд доводив, що вентиляція в автомобілі була достатньою, а умови перевезення заявника — належними.
78. Заявник твердив, що вагон потягу, в якому його перевозили
до м. Києва, не був облаштований для перевезення особи в його стані.
Уряд твердив, що умови перевезення у вагоні потягу були належними.
Сторони у зв’язку з цим не надали жодних додаткових відомостей.
79. 5 липня 2011 року прокурор відмовив у задоволенні скарги
заявника стосовно неналежних умов його транспортування потягом.
Заявник не оскаржив цю постанову до судів.
II. ВІДПОВІДНе НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
80. Відповідні положення Цивільного кодексу України та Закону
України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури
і суду» (далі — Закон про відшкодування шкоди) стисло наведено
в рішенні у справі «Ратушна проти України» (Ratushna v. Ukraine),
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заява № 17318/06, пп. 43–44, від 2 грудня 2010 року, з подальшими
посиланнями.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 3 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ
А. Стверджувана відсутність належної медичної допомоги
під час тримання під вартою та відсутність у зв’язку
з цим національних засобів правового захисту

81. Заявник скаржився відповідно до ст.ст. 2 і 3 Конвенції, що під
час тримання під вартою йому не надавалися належна медична допомога та лікування. Він також скаржився відповідно до ст. 13 Конвенції
на відсутність ефективного засобу правового захисту стосовно його
скарги відпоовідно до ст. 3 Конвенції. Судові належить провідна роль
щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи. Так, він вважає, що зазначені скарги слід розглядати відповідно до ст. 3 і 13 Конвенції, в яких зазначено таке:
Стаття 3
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

Стаття 13
«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».

1. Щодо прийнятності
82. Уряд твердив, що заявник не вичерпав національних засобів
правового захисту, оскільки він не подав зазначені скарги до національних судів у рамках окремих судових проваджень.
83. Суд зазначає, що він уже відхиляв подібні заперечення Уряду у низці інших справ щодо України (див., напр., рішення у справах
«Коктиш проти України» (Koktysh v. Ukraine), заява № 43707/07, п. 87, від

338

Темченко проти України

10 грудня 2009 року, «Віслогузов проти України» (Visloguzov v. Ukraine),
заява № 32362/02, п. 64, від 20 травня 2010 року). Уряд не надав жодних
відомостей, які б у цій справі могли дозволити Судові відійти від своїх
висновків, а тому Суд вважає, що цю частину заяви не можна визнати
неприйнятною у зв’язку з невичерпанням національних засобів правового захисту. Її також не можна визнати неприйнятною з будь-яких
інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною.

2. Щодо суті
(а) Стаття 3
84. Уряд твердив, що погіршення стану здоров’я заявника під час
тримання під вартою було природнім, зважаючи на його численні захворювання та моральний стрес, властивий триманню під вартою та
участі у кримінальному провадженні. З моменту прибуття до СІЗО заявник перебував під постійним медичним наглядом і йому надавалося
належне лікування й у медичній частині СІЗО, й у місцевих лікарнях.
85. Заявник твердив, що обстеження його лікарями-спеціалістами не здійснювалося в розумні проміжки часу, а нагляду за ним та його лікуванню бракувало послідовності. Він зазначив, що погіршення
стану здоров’я під час тримання під вартою довело, що лікування, яке
йому надавалося, не було належним. Стан його здоров’я був несумісним з умовами тримання під вартою у СІЗО, а належне лікування мало включати лікування в умовах стаціонару спеціалізованої лікарні.
Він також скаржився, що в СІЗО інсулін та інсулінові шприци не надавалися безкоштовно.
86. Суд зазначає, що загальні принципи, які застосовуються у сфері
надання медичної допомоги особам, що тримаються під вартою, були
стисло наведені в рішенні у справі «Харченко проти України» (Kharchenko
v. Ukraine), (заява № 40107/02, пп. 58–59, від 10 лютого 2011 року).
87. У цій справі органи влади знали про поганий стан здоров’я
заявника та вжили у зв’язку з цим певних заходів. Зокрема заявника
неодноразово оглядали медичні працівники СІЗО та лікарі медичних
закладів. Він отримував лікування і власне в СІЗО, і поза його межами. Суд зазначає, що аргументи Уряду стосовно причин погіршення
стану здоров’я заявника не є безпідставними.
88. За цих обставин Суд розгляне, чи дотрималася держава своїх
зобов’язань щодо охорони здоров’я заявника під час тримання його
під вартою.
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89. По-перше, Суд зауважує, що українські судово-медичні експерти (див. пп. 62, 64–67) чітко зазначили у своїх висновках від 12 листопада 2010 року, 28 січня і 8 червня 2011 року, що лікування, надане
заявникові під час тримання його під вартою, було неналежним. Суд
не бачить підстав ставити їхні висновки під сумнів. Окрім того, 2 черв
ня 2010 року сам СІЗО визнав свою нездатність надати заявникові належне лікування під час тримання під вартою (див. пп. 38–39).
90. По-друге, 11 лютого, 9 березня і 2 червня 2010 року відповідно лікарі СІЗО встановлювали, що заявник потребує спеціалізованого
медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару в медичному закладі. Проте органами влади не було вжито жодних заходів для
своєчасного забезпечення такого лікування (див. пп. 29 та 38). Фактично лише після застосування Судом правила 39 заявника було поміщено до медичного закладу для обстеження в умовах стаціонару.
91. По-третє, висновкам судів щодо можливості тримання заявника під вартою бракувало достатньої вмотивованості. Зокрема, суди,
які розглядали клопотання заявника про звільнення з-під варти, не
спростували жоден із медичних висновків про те, що лікування, надане
заявникові, було неналежним та що відповідне лікування не може бути
забезпечене в умовах СІЗО. Видається, що суди були задоволені тим, що
заявник, перебуваючи під вартою, отримував певне лікування й навіть
не спробували встановити, чи було воно належним (див. пп. 17, 19, 21–23).
92. Насамкінець, із висновків судово-медичних експертів від
12 листопада 2010 року і 28 січня 2011 року видається, що перевезення
заявника в автомобілі, не обладнаному спеціальним медичним устаткуванням, було небезпечним для його життя і навіть могло бути
смертельним (див. пп. 62–64). Не говорилося, що автомобіль та вагон
потягу, в яких перевозили заявника, були обладнані будь-яким таким
устаткуванням. Суд також зауважує, що, хоча органи влади були вповні обізнані про поганий стан здоров’я заявника з 5 жовтня 2009 року,
районний суд до кінця 2010 року не призначав обстеження заявника
для встановлення можливості його перевезення.
93. Суд вважає, що наведених висновків достатньо, щоб дійти
висновку, що держава не дотрималася своїх обов’язків відповідно до
ст. 3 Конвенції. Відповідно відбулося порушення цього положення.
(b) Стаття 13
94. Суд, зважаючи на свої висновки щодо вичерпання національних засобів правового захисту (див. п. 83), а також на відсутність
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ретельного розгляду скарг заявника національними судами, вважає,
що заявник не мав ефективного засобу правового захисту у зв’язку
з його твердженнями про неналежну медичну допомогу під час тримання під вартою. Відповідно відбулося порушення ст. 13 Конвенції.
B. Стверджувані неналежні умови тримання заявника
під вартою та його перевезення, а також відсутність
у зв’язку з цим засобів правового захисту

95. Заявник скаржився на неналежні умови тримання в медичній частині СІЗО, зокрема на відсутність шибки у вікні його камери
та якість харчування в СІЗО. Він також скаржився, що умови його
перевезення становили порушення ст. 3 Конвенції, оскільки його не
транспортували в автомобілях із медичним обладнанням. Він також
скаржився відповідно до ст. 13 Конвенції, що не мав ефективного засобу правового захисту у зв’язку з цим. Заявник також скаржився, що
під час перебування в міських лікарнях він постійно був прикутий
наручниками.
96. Уряд твердив, що автомобіль, у якому перевозили заявника,
передбачав циркуляцію свіжого повітря та що умови перевезення
заявника були належними. Вартових конвою, які супроводжували
заявника в потязі, було повідомлено про те, що вони мають вживати
заходів з огляду на поганий стан здоров’я заявника.
97. Суд зауважує, що заявник не надав жодних документальних
доказів, які б дали Судові змогу встановити правдивість його тверджень стосовно побутових умов тримання в СІЗО. Хоча у справах, що
стосуються умов тримання під вартою, Суд не завжди вимагає від
заявників підтверження всіх і кожного твердження конкретними
документами, визнаючи, що відповідна інформація та можливості
перевірки фактів у таких випадках перебувають насамперед у руках
органів влади, для того, щоб Суд переклав тягар доведення та розглянув скарги по суті, вони щонайменше мають бути чітко та послідовно
сформульовані (див., напр., рішення у справі «Трепашкін проти Росії»
(Trepashkin v. Russia), заява № 36898/03, п. 85, від 19 липня 2007 року).
На думку Суду, в цій справі вказаної вимоги не було дотримано, оскільки виклад заявником фактів не був достатньо детальним, щоб
можна було чітко побачити характер та ступінь його страждань і показати, чи досягло оскаржуване жорстоке поводження рівня тяжкості,
який підпадає під дію ст. 3 Конвенції. Отже, Суд доходить висновку,
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що заявник не подав небезпідставної скарги стосовно побутових умов
тримання його під вартою в СІ3О. Суд також зазначає, що твердження
заявника стосовно застосування до нього наручників під час перебування в лікарні не підтверджуються жодними доказами, а тому їм
бракує обґрунтованості.
98. Суд не вважає, що умови перевезення заявника як такі були
несумісними з вимогами ст. 3 Конвенції. Що стосується скарг заявника на те, що його перевозили не в обладнаному медичним устаткуванням автомобілі, цю скаргу розглянуто та встановлено порушення
ст. 3 щодо неналежного лікування. Відповідно небезпідставної скарги
відповідно до ст. 13 Конвенції подано не було.
99. З огляду на зазначене Суд доходить висновку, що ця частина
заяви є явно необґрунтованою та має бути відхилена відповідно до
підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
А. Скарги заявника відповідно
до підп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції

100. Заявник скаржився, що тримання його під вартою від 29 січня
до 9 березня 2010 року не охоплювалося жодним судовим рішенням.
101. Він також скаржився, що від 9 березня 2010 року до 23 травня 2011 року тримання його під вартою було незаконним, оскільки
рішення суду від 9 березня 2010 року не містило жодних підстав для
тримання його під вартою та не встановлювало його строку. Заявник
також скаржився, що національне законодавство не дозволяє судам,
які призначають або продовжують запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, розглядати питання про наявність «обґрунтованої» підозри, на підставі якої його тримають під вартою.
102. Заявник посилався на підп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, в якому
зазначено 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: ...
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
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обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею
правопорушення чи її втечі після його вчинення; ...»

1. Щодо прийнятності
103. Суд вважає, що скарга про нерозгляд питання про наявність
«обґрунтованої» підозри є необґрунтованою, оскільки суди розглянули
це питання (див. п. 7). Отже, ця частина скарги має бути відхилена як
явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
104. Решта скарги не є явною необґрунтованою в сенсі підп. «а»
п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

2. Щодо суті
105. Уряд доводив, не посилаючись на будь-які конкретні положення законодавства, що тримання заявника під вартою відповідало національному законодавству, а його скарги були необґрунтованими.
106. Заявник не погодився.
107. Суд зазначає, що у період від 29 січня до 9 березня 2010 року тримання заявника під вартою не охоплювалося жодним судовим
рішенням, а ґрунтувалося лише на тому факті, що заявник очікував початку розгляду справи судом. Суд увжевстановлював, що така
практика не відповідає принципам правової визначеності та захисту
від свавілля (див. згадане рішення у справі «Харченко проти України»
(Kharchenko v. Ukraine), пп. 71–72 і 98). Суд не вбачає підстав для того,
щоб у цій справі відійти від своїх висновків. Відповідно Суд доходить
висновку, що тримання заявника під вартою у період від 29 січня до
9 березня 2010 року не було законним.
108. Суд також уже розглядав справи проти України, в яких суди
не обґрунтовували свої рішення про досудове тримання під вартою
або не встановлювали строку такого тримання під вартою. У рішенні
у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine) (згадане раніше, пп. 73–76 і 98) Суд ухвалив, що така практика становить повторювану системну проблему в Україні. У цій справі немає переконливих
аргументів, здатних переконати Суд дійти іншого висновку.
109. Відповідно у зв’язку з незаконністю тримання заявника під
вартою від 29 січня 2010 року до 23 травня 2011 року також відбулося
порушення п. 1 ст. 5 Конвенції.
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В. Скарга заявника відповідно до п. 3 ст. 5 Конвенції

110. Заявник скаржився, що загальна тривалість досудового тримання його під вартою була невиправданою. Він посилався на п. 3 ст. 5
Конвенції, відповідні частини 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».

1. Щодо прийнятності
111. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана
прийнятною.

2. Щодо суті
112. Уряд твердив, що для тримання заявника під вартою були
достатні підстави та що органи влади продемонстрували старанність
під час розслідування та розгляду справи заявника.
113. Заявник із цим не погодився.
114. Як неодноразово встановлював у своїй практиці Суд, розумність строку тримання під вартою ніколи не оцінюється абстрактно.
Інакше кажучи, п. 3 ст. 5 Конвенції не може вважатися таким, що безумовно дозволяє тримання під вартою, якщо тривалість такого тримання не перевищує певного строку. Обґрунтування будь-якого періоду тримання під вартою, незалежно від того, наскільки воно коротке,
має бути переконливо продемонстроване органами влади (див., напр.,
рішення у справі «Шишков проти Болгарії» (Shishkov v. Bulgaria), заява
№ 38822/97, п. 66, ЄСПЛ 2003-І). Суд наголошує на тому, що тривала
наявність обґрунтованої підозри у вчиненні затриманою особою злочину є обов’язковою умовою законності її продовжуваного тримання
під вартою, але зі сливом певного періоду часу такої підозри вже недостатньо. У таких випадках Суд має встановити, чи інші підстави,
наведені судовими органами, й далі виправдовувати позбавлення
особи волі. Якщо такі підстави є «відповідними» та «достатніми», Суд
має також з’ясувати, чи виявили відповідні національні органи вла-
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ди «особливу старанність» під час цього провадження (див. рішення
у справ «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95,
п. 153, ЄСПЛ 2000-IV).
115. Звертаючись до цієї справи, Суд зауважує, що строк, який має
враховуватися, почався 29 вересня 2009 року та закінчився 23 травня
2011 року, та, відповідно, тривав близько одного року і восьми місяців. На думку Суду, з огляду на вік заявника, стан його здоров’я та той
факт, що його було обвинувачено у вчиненні ненасильницького злочину, цей період не може вважатися коротким.
116. Суд також зауважує, що первісне затримання заявника ґрунтувалося на серйозності обвинувачень проти нього, а також на інших
підставах, таких як імовірність його ухилення від слідства та суду
й перешкоджання слідству. Хоча спочатку тримання заявника під
вартою, можливо, було виправдане цими підставами, після спливу
певного проміжку часу суди були зобов’язані надати чіткіші підстави
для продовження тримання під вартою (див. рішення у справі «Ґавула проти Україні» (Gavula v. Ukraine), заява № 52652/07, пп. 89–90, від
16 травня 2013 року). Проте вони неодноразово посилалися на ті самі підстави й не надавали жодних конкретних відомостей. Зокрема,
вони не пояснили, в який спосіб заявник може вплинути на свідків
і перешкодити слідству. Суд також зазначає, що аргументи заявника
стосовно, як твердилося, неналежності лікування, яке він отримав
у СІЗО, також не було розглянуто в належний спосіб (див. п. 91).
117. Суд часто встановлював порушення п. 3 ст. 5 Конвенції за
подібних обставин (див., серед багатьох інших джерел, рішення
у справі «Доронін про України» (Doronin v. Ukraine), заява № 16505/02,
пп. 63–64, від 19 лютого 2009 та згадане рішення у справі «Харченко
проти України» (Kharchenko v. Ukraine), пп. 79–81, 99 і 101). Суд вважає,
що Уряд не надав жодних фактів або переконливих аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку у цій справі. Відповідно
відбулося порушення п. 3 ст. 5 Конвенції.
C. Скарги заявника відпвідно до п. 4 ст. 5 Конвенції

118. Заявник скаржився, що строк, який знадобився районному
суду для розгляду його клопотання про звільнення з-під варти від
31 травня 2010 року, був надмірним. Він посилався на п. 4 ст. 5 Конвенції, в якому зазначається таке:
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«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».

1. Щодо прийнятності
119. Уряд твердив, що сам по собі строк розгляду клопотання заявника не був надмірним.
120. Заявник не погодився.
121. Суд зазначає, що ця скарга не є явною необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути ви
знана прийнятною.

2. Щодо суті
122. П. 4 ст. 5 Конвенції, гарантуючи особам, яких заарештовано
або взято під варту, право ініціювати судове провадження для встановлення законності тримання їх під вартою, також проголошує їхнє
право на ухвалення без зволікань, після порушення відповідного провадження, судового рішення щодо законності тримання під вартою
(див. рішення у справі «Кадем проти Мальти» (Kadem v. Malta), заява
№ 55263/00, п. 43, від 9 січня 2003 року). Питання про те, чи було дотримано права особи відпвідно до п. 4 ст. 5 Конвенції, має розглядатися з огляду на обставини кожної конкретної справи.
123. Суд вважає, що стан здоров’я заявника та відсутність належного лікування під час тримання під вартою, визнана СІЗО 2 червня
2010 року (див. пп. 38–39), вимагали термінового розгляду його клопотань про звільнення з-під варти. Клопотання від 31 травня 2010 року було розглянуто за сім днів. Цей строк сам по собі не видається тривалим і Суд не виключає, що міг би погодитися з позицією Уряду, якби
було встановлено, що заявник під час перебування під вартою мав
доступ до належного лікування. Проте з огляду на наведені висновки
відповідно до ст. 3 Конвенції Суд вважає, що органи влади, розглядаючи це клопотання, не продемонстрували достатньої оперативності.
Таким чином, вони не дотрималися вимоги п. 4 ст. 5 Конвенції щодо
судового розгляду «без зволікання». Отже, Суд доходить висновку, що
відбулося порушення цього положення.
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D. Скарга заявника відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції

124. Заявник скаржився відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції, що він
не мав ефективного засобу правового захисту у зв’язку із зазначеними скаргами відповідно до ст. 5 Конвенції. П. 5 ст. 5 Конвенції передбачає таке:
«Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого
всупереч положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування».

1. Щодо прийнятності
125. Уряд твердив, що заявник міг вимагати відшкодування за незаконне тримання під вартою за ст. 1176 Цивільного кодексу України,
чинного від 1 січня 2004 року, та Закону про відшкодування шкоди.
Оскільки він не скористався такою можливістю, заявник не вичерпав
доступних йому національних засобів правового захисту.
126. Заявник не погодився.
127. Суд зазначає, що заперечення Уряду щільно пов’язане із суттю скарги заявника, а тому приєднує його до розгляду по суті.
128. Суд зазначає, що ця скарга не є явною необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути ви
знана прийнятною.

2. Щодо суті
129. Суд нагадує, що п. 5 ст. 5 Конвенції дотримано, якщо є можливість клопотати про відшкодування шкоди у зв’язку із позбавленням свободи, здійсненим із порушенням пп. 1, 3 або 4 (див. рішення у справі «Стоічков проти Болгарії» (Stoichkov v. Bulgaria), заява
№ 9808/02, п. 72, від 24 березня 2005 року). Отже, право на відшкодування шкоди, зазначене у п. 5, передбачає, що порушення одного з попередніх пунктів ста. 5 було встановлено або національним органом
влади, або Судом.
130. У цій справі Суд встановив порушення пп. 1, 3 і 4 ст. 5 Конвенції. Отже, п. 5 ст. 5 Конвенції є застосовним. Суд зауважує відсутність свідчень того, що в ситуації заявника національне законодав
ство забезпечувало його право на відшкодування шкоди (див. рішення у справі «Корнейкова проти України» (Korneykova v. Ukraine),

347

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

заява № 39884/055 п. 80, від 19 січня 2012 року). Уряд не надав жодних відомостей, які б могли дати Судові змогу відійти від своїх ви
сновків у згаданій справі «Корнейкова проти України» (Korneykova v.
Ukraine).
131. Отже, Суд відхиляє заперечення Уряду (див. п. 125) й доходить висновку, що відбулося порушення п. 5 ст. 5 Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТЕЙ 8 ТА 13 КОНВЕНЦІЇ
А. Відсутність у заявника можливості обирати
курс лікування та лікарів,
а також відсутність національних засобів
правового захисту у зв’язку із цим

132. Заявник скаржився відпвідно до ст. 8 Конвенції, що курс лікування було призначено йому без його на те згоди та йому не було
дозволено обрати альтернативний курс лікування або пройти обстеження в незалежних лікарів. Він також скаржився відповідно до
ст. 13 Конвенції на відсутність ефективних засобів правового захисту
у зв’язку із цим. Стаття 8 Конвенції 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
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».

133. Уряд твердив, що заявник не довів, що йому будь-коли
відмовляли в задоволенні клопотання про надання медичної інформації.
134. Суд вважає, що ці скарги щільно пов’язані з питанням медичної допомоги відповідно до ст. 3 Конвенції і також є прийнятними.
Проте, оскільки вони охоплюються ширшим питанням щодо адекватності медичної допомоги, наданої заявникові під час тримання його
під вартою (див. пп. 84–93), Суд не вбачає підстав для ухвалення окремих рішень стосовно суті цих питань.
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В. Скарга на відмову в наданні копій
медичних документів

135. Заявник скаржився, що СІЗО проігнорував клопотання його
дружини від 29 червня 2010 року щодо надання його медичних документів. Він також твердив, що копії медичних документів, надані СІЗО
його дружині та заявнику, містили неправдиву й неповну інформацію.
136. Суд зазначає, що заявник не довів, що його дружина справді
подала до СІЗО зазначене клопотання, він також не вказав, чому вважає надані відомості неточними чи неправдивими. Розглянувши аргументи заявника у світлі наявних матеріалів, Суд доходить висновку,
що оскаржувані питання (тією мірою, якою вони належать до сфери
його компетенції) не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих Конвенцією.
137. Отже, ця частина заяви має бути визнана неприйнятною як
явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
138. Заявник твердив, що Уряд не вжив тимчасового заходу, щодо
якого Суд дав вказівку 16 березня 2011 року, оскільки (і) його госпіталізація 18 березня 2011 року відбулася лише у зв’язку з погіршенням
стану його здоров’я та не була пов’язана з рішенням Суду; та (іі) у міських лікарнях № 8 і № 9 не було відповідних ресурсів для лікування його хвороб, а тому вони не були «спеціалізованими закладами» в сенсі
рішення Суду від 16 березня 2011 року. Зокрема, міська лікарня № 9 не
була належн обладнана для проведення коронарографії.
139. Заявник також скаржився, що після його першого клопотання відповідно до правила 39 медичний персонал СІЗО припинив надавати йому медичну допомогу та реєструвати його скарги.
140. Заявник посилався на ст. 34 Конвенції, в якій зазначено таке:
«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 не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».

141. Уряд не погодився.
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142. Суд зазначає, що 16 березня 2011 року він відповідно до правила 39 Регламенту Суду вирішив вказати, що Уряд:
«...повинен забезпечити отримання заявником лікування у спеціалізованому закладі, зазначеному у висновку від 28 січня 2011 року.
Уряд повинен протягом двох тижнів повідомити Суд про здійснені
ним кроки на виконання заходу».

143. 17 березня 2011 року Суд повідомив Уряд про своє рішення,
а 18 березня 2011 року заявника було госпіталізовано.
144. Заявника було доправлено до лікарні наступного дня після того, як Суд повідомив Уряд про своє рішення про застосування тимчасового заходу (див. пп. 46–47). Немає свідчень того, що госпіталізація заявника здійснювалася не згідно з рішенням Суду від 16 березня
2011 року та що органи влади, таким чином, не виконали вказівку щодо
застосування тимчасового заходу. Суд також доходить висновку, що
час, який минув від моменту повідомлення Уряду про застосування
тимчасового заходу до його виконання може вважатися адекватним.
145. Суд також зауважує, що під час зазначеної госпіталізації заявник більшість часу перебував у кардіологічному відділенні міської
лікарні № 9, у штаті якої був ендокринолог. Суд не знаходить підстав
для сумніву в тому, що кардіологічне відділення було спеціалізованою установою в сенсі рішення Суду. Що стосується твердження заявника про відсутність у лікарні обладнання для коронарографії, Суд
зазначає, що органи влади запропонували заявникові пройти коронарографію в іншій лікарні у м. Кривому Розі, але заявник відмовився
від доправлення до цієї лікарні.
146. Наскільки заявника можна зрозуміти, він наполягає, що
єдиним спеціалізованим закладом, який відповідає рішенню Суду від 16 березня 2011 року, є Інститут кардіології імені академіка
М. Д. Стражеска. Суд у зв’язку з цим зазначає, що відправним пунктом під час визначення того, чи виконала держава-відповідач тимчасовий захід, є формулювання самого заходу (див. рішення у справі
«Паладі проти Молдови» (Paladi v. Moldova) [ВП], заява № 39806/05, п. 91,
від 10 березня 2009 року). У цій справі рішення Суду від 16 березня
2011 року не вказувало конкретно на жоден медичний заклад. У ви
сновку судово-медичних експертів від 28 січня 2011 року також не
говорилося, що Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска
є єдиною установою, в якій заявникові може бути надане лікування,
якого він потребує.
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147. Суд також зазначає, що в матеріалах справи не міститься доказів того, що після першого клопотання заявника про застосування
тимчасового заходу медичний персонал СІЗО припинив надавати йому медичну допомогу та реєструвати його скарги, або що невідповідність такої допомоги та відсутність ефективного засобу правового захисту, встановлені в контексті розгляду скарг заявника відповідно до
ст.ст. 3 і 13 Конвенції, були пов’язані з його скаргами до Суду.
148. З огляду на зазначені обставини Суд робить висновок, що
держава-відповідач дотрималася своїх обов’язків відповідно до ст. 34
Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
149. 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

150. Заявник вимагав 40 000 євро відшкодування моральної шкоди, завданої йому погіршенням стану його здоров’я внаслідок ненадання належної медичної допомоги під час тримання його під вартою. Він також вимагав 2950 євро відшкодування витрат, пов’язаних
із лікуванням під час тримання під вартою.
151. Уряд заперечив ці вимоги.
152. Суд не знаходить зв’язку між вимогою щодо витрат, пов’я
заних з лікуванням, та встановленими у справі заявника порушеннями, а тому відхиляє цю вимогу як необґрунтовану. Суд вважає, що
заявник явно зазнав моральної шкоди внаслідок порушень у його
справі. З огляду на конкретні обставини справи та ухвалюючи рішення на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові 16 000 євро
відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

153. Заявник також вимагав 5426 євро у зв’язку з представництвом його інтересів у Суді та 2500 євро у зв’язку представництвом його інтересів в національних органах.
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154. Уряд заперечив ці вимоги.
155. Згідно з практикою Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати
були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим.
У цій справі, зважаючи на наявні у нього документи та зазначені критерії, Суд вважає за належне присудити суму у розмірі 3000 євро за
витрати, понесені під час провадження у Суді.
C. Пеня

156. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Долучає до суті заперечення Уряду про невичерпання національних засобів правового захисту стосовно скарги відповідно до п. 5
ст. 5 Конвенції та відхиляє його після розгляду скарги по суті.
2. Оголошує прийнятними скарги відповідно до ст. 3 Конвенції
про неналежність лікування під час тримання під вартою, скаргу відповідно до ст. 13 про відсутність національних засобів правового захисту у зв’язку із зазначеною скаргою відповідно до ст. 3 Конвенції,
скарги відповідно до ст. 5 про незаконність і тривалість тримання заявника під вартою, нерозгляд його клопотання про звільнення з-під
варти впродовж розумного строку та відсутність засобів правового
захисту у зв’язку з цим, скарги відповідно до ст.ст. 8 і 13 на відсутність
у заявника можливості обирати лікарів і курс лікування та відсутність
національних засобів правового захисту у зв’язку з цим, а решту скарг
у заяві — неприйнятними.
3. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з недотриманням державою свого обов’язку щодо охорони здоров’я заявника під час тримання під вартою.
4. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 13 Конвенції у зв’язку
з відсутністю ефективного засобу правового захисту щодо скарг заявника відповідно до ст. 3 на невідповідність медичної допомоги.
5. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції у зв’язку
з триманням заявника під вартою від 29 січня 2010 року до 23 травня
2011 року.
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6. Ухвалює, що відбулося порушення п. 3 ст. 5 Конвенції з огляду
на загальний строк досудового тримання заявника під вартою.
7. Ухвалює, що відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції у зв’язку
із несвоєчасним розглядом органами влади клопотання заявника про
звільнення з-під варти від 31 травня 2010 року.
8. Ухвалює, що відбулося порушення п. 5 ст. 5 Конвенції.
9. Ухвалює, що немає необхідності окремо розглядати скарги відповідно до ст.ст. 8 і 13 Конвенції стосовно відсутності в заявника можливості обирати курс лікування та лікарів і відсутності національних
засобів правового захисту у зв’язку з цим.
10. Ухвалює, що держава дотрималася своїх зобов’язань відповідно до ст. 34 Конвенції.
11. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити заявникові такі суми, які мають
бути конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом
на день здійснення платежу:
i) 16000 (шістнадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть
нараховуватися;
ii) 3000 (три тисячі) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
12. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 16 липня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

А. Нуссбергер
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 «Серіков проти України»
(Заява № 42164/09)
Рішення
Страсбург
23 липня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
23 жовтня 2015 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Серіков проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. М. Вілліґер, голова,
пані А. Нуссбергер,
п. Б. М. Зупанчіч,		
пані Г. Юдківська,
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п. А. Потоцький,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 30 червня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 42164/09) проти України, поданій 29 липня 2009 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України паном Сергієм Сергійовичем Серіковим (далі —
заявник).
2. Інтереси заявника представляв п. А. А. Крістенко — юрист,
який практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв
його Уповноважений, на той час — п. Н. Кульчицький.
3. Заявник твердив, що зазнав жорстокого поводження з боку
працівників міліції та що у зв’язку з цим не було здійснено ефективного розслідування.
4. 6 лютого 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1991 році та живе у м. Харкові.
А. Затримання заявника та подальші події

6. 16 травня 2008 року заявника було затримано працівниками
відділу з боротьби із незаконним обігом наркотиків Г. і Б. та доправлено до Харківського міського управління ГУМВС України в Харківській
області (далі — відділок міліції).
7. Після обшуку особистих речей заявника працівник міліції
Г. склав протокол, згідно з яким у заявника було виявлено пакунок

355

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

з речовиною, якою, як пізніше було встановлено, виявилася марихуана. Протокол, у якому було зазначено, що його складено 16 травня
2008 року о 18 год. 25 хв., підписав заявник та поняті Л. і Т.
8. Згідно з твердженнями Уряду, коли працівники міліції Г. і Б.
почали складати зазначений протокол на місці затримання заявника, заявник намагався втекти. Тоді працівники міліції застосували до
нього наручники. Після цього заявника було доправлено до відділку
міліції, де його та понятих було допитано. О 22 год. 05 хв. заявника
було звільнено після того, як він розписався в «Журналі обліку» доставлених, відвідувачів та запрошених до відділку міліції, що не має
претензій до працівників міліції.
9. Згідно з твердженнями заявника у відділку міліції до нього було застосовано жорстоке поводження з метою примусити його
надати визнавальні покази. Зокрема він твердив, що йому погрожували зґвалтуванням, били ногами та руками по голові й усьому тілу,
а також погрожували зброєю. До нього застосовували «палестинське підвішування»; з руками, закутими в наручники у положенні «за
спиною», його підіймали на висоту одного або півтора метра, а потім
кидали на підлогу обличчям долілиць. Декілька разів він втрачав свідомість. Після прибуття до відділку міліції матір заявника виявила
в нього синці на обличчі, набрякле підборіддя та сліди від наручників
на зап’ястках.
10. У відділку міліції заявник написав дві заяви, адресовані начальнику відділку міліції та датовані 16 травня 2008 року. У «поясненні» заявник зазначив, що придбав марихуану для власного вживання
й мав її при собі, коли був затриманий працівниками міліції. Заявник
також зазначив, що жодного фізичного чи психологічного тиску на
нього не чинили. В окремій розписці він зазначив, що не має скарг на
дії працівників міліції та зобов’язався з’явитися за викликом.
11. О 23 год. 10 хв. 16 травня 2008 року до відділку міліції прибула
карета швидкої допомоги й заявника оглянула фельдшер Ф. У карті
виїзду швидкої допомоги фельдшер зазначила, що огляд було закінчено о 23 год. 40 хв. Згідно з картою заявник не мав скарг і видимих
тілесних ушкоджень виявлено не було. За словами заявника, начальник відділку з боротьби із незаконним обігом наркотиків, О. Д, був
присутній під час огляду та після нього розмовляв із фельдшером.
12. Після огляду заявника у відділку міліції він та його матір поїхали до Головного управління Міністерства внутрішніх справ України
у Харківській області (далі — Головне управління МВС), куди прибули
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приблизно о 23 год. 45 хв. 16 травня 2008 року, і де заявник подав скаргу на жорстоке поводження з боку працівників міліції.
13. Працівник міліції О. Д. поїхав слідом за заявником до Головного управління МВС та організував його огляд черговим судово-медичним експертом.
14. О 00 год. 47 хв. 17 травня 2008 року судово-медичний експерт
А. П. оглянув заявника у Головному управлінні МВС. Згідно зі складеним експертом актом судово-медичного дослідження від 29 травня
2008 року експерт повинен був встановити наявність і ступінь тяжкості тілесних ушкоджень. Заявник повідомив експерту що під час
затримання працівники міліції схопили його за шию та руки й застосували до нього наручники. Він скаржився на головний біль і біль
у плечах. У висновку було зазначено про наявність на шиї заявника
синця шириною 1,5 см, синця розміром 2 × 1,5 см на внутрішньому боці плеча та про два смугоподібні синці на лівому зап’ястку. Експерт
висловив думку, що тілесні ушкодження могли утворитися в дату та за
обставин, описаних заявником, та що садна на його зап’ястку могли
бути спричинені наручниками.
15. О 3 год. 46 хв. 17 травня 2008 року заявник звернувся по медичну допомогу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої допомоги (далі — лікарня), де в нього діагностували струс мозку, забої
м’яких тканин голови та грудної клітки. Було рекомендовано госпіталізацію, але заявник від неї відмовився.
16. 19 травня 2008 року в Інституті неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України заявника оглянув
лікар М. У нього було діагностовано струс мозку середнього ступеню
тяжкості та численні синці на руках, лопатках та хребті.
В. Розслідування тверджень про жорстоке поводження

17. 17 травня 2008 року матір заявника подала до прокуратури
Харківської області (далі — обласна прокуратура) скаргу на дії працівників міліції. Вона твердила, що під час затримання її сина було
застосовано надмірну фізичну силу та що згодом у відділку міліції він
був підданий катуванню, приниженню, а також, що йому погрожували зґвалтуванням.
18. 21 травня 2008 року обласна прокуратура призначила судово-медичну експертизу заявника та його медичної документації.
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29 травня 2008 року судово-медичні експерти І. Д. та І. П. оглянули
заявника та ознайомилися з його медичними документами.
19. У межах дослідчої перевірки тверджень про жорстоке поводження обласна прокуратура відібрала в низки осіб письмові пояснення. Зокрема, у своєму письмовому поясненні, пан С. Д., який був свідком затримання заявника, зазначив, що 16 травня 2008 року близько
18 год. 15 хв. незнайомий чоловік який себе не назвав, схопив заявника за потилицю або за комір сорочки та, погрожуючи йому пістолетом,
потягнув його до автомобіля. Після цього він та інший незнайомець
схопили заявника за руки, обшукали його та посадили в автомобіль.
Працівники міліції Г. і Б. зазначили, що під час затримання заявник
намагався втекти й до нього було застосовано наручники. Вони разом
із працівником міліції О. Д. наполягали на тому що до заявника не
було застосовано жодного жорстокого поводження Поняті Л. і Т. підтвердили покази працівників міліції та зазначили, що під час складення протоколу огляду особистих речей заявник намагався втекти.
Його упіймали та застосували до нього наручники.
20. У своєму письмовому поясненні, наданому обласній прокуратурі 28 травня 2008 року, заявник, серед іншого, твердив, що одразу
після його затримання працівник міліції почав бити його рукояткою
та стволом пістолета по голові, у живіт та по ребрах. Після цього його потягнули за руки до міліцейського автомобіля. У відділку міліції
працівники міліції зняли з нього брюки, погрожували йому зґвалтуванням і, застосувавши до нього «палестинське підвішування», кинули його на підлогу від чого він втратив свідомість. Коли до відділку міліції прибула його матір, вона побачила в нього синці, набрякле
підборіддя, гематоми та синці на голові, руках та решті тіла.
21. 6 червня 2008 року обласна прокуратура на підставі зазначених доказів винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи щодо працівників міліції у зв’язку з відсутністю в їхніх діях
складу злочину. Обласна прокуратура дійшла висновку, що застосування до заявника наручників було єдиним випадком застосування
до нього фізичної сили та що воно було правомірним згідно із Законом України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року (далі — Закон про
міліцію). Тілесні ушкодження заявника, зафіксовані о 00 год. 47 хв.
17 травня 2008 року, відповідали твердженням працівників міліції
про затримання заявника та застосування до нього наручників. Обласна прокуратура також зазначила, що твердження заявника та його
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матері не підтверджуються жодними об’єктивними даними, крім їхніх власних свідчень. Мати заявника оскаржила цю постанову.
22. 24 червня 2008 року заявник у письмовому поясненні, адресованому прокуратурі Московського району міста Харкова (далі —
районна прокуратура), здебільшого підтвердив свої попередні покази
та додав, що на шляху до відділку міліції працівники міліції в автомобілі неодноразово били його по голові та тулубу.
23. 4 липня 2008 року судово-медичні експерти склали акт експертизи, призначеної обласною прокуратурою 21 травня 2008 року,
що ґрунтувався на обстеженні заявника 29 травня 2008 року. Експерти зазначили, що заявник скаржився їм на те, що під час затримання
його били пістолетом по голові та тулубу, а згодом піддали жорстокому поводженню у відділку міліції. Експерти наголосили на тому, що
під час попередніх медичних оглядів у заявника було діагностовано
струс мозку та виявлено гематоми на шиї, лівому плечі та синці на
його лівому зап’ястку. На їхню думку, тілесні ушкодження узгоджувалися з твердженнями заявника про їх походження.
24. 12 серпня 2008 року Червонозаводський районний суд м. Харкова скасував постанову обласної прокуратури від 6 червня 2008 року
та повернув матеріали справи на додаткову перевірку. Суд постановив, зокрема, що під час дослідчої перевірки обласна прокуратура не
встановила походження тілесних ушкоджень заявника, зафіксованих
о 00 год. 47 хв. 17 травня 2008 року.
25. 19 січня 2009 року Московський районний суд м. Харкова
(далі — районний суд) під час розгляду кримінальної справи за обвинуваченням заявника у зберіганні наркотичних речовин доручив
районній прокуратурі провести до 19 лютого 2009 року перевірку
тверджень заявника про жорстоке поводження.
26. 16 лютого 2009 року (очевидно, внаслідок технічної помилки
у тексті постанови зазначено дату 16 лютого 2008 року) районна прокуратура винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи щодо працівників міліції на підставах, схожих на ті, що були
наведені в постанові обласної прокуратури. Матір заявника оскаржила цю постанову.
27. 30 березня 2009 року районний суд скасував постанову від
16 лютого 2009 року та повернув матеріали справи на додаткову перевірку. Суд встановив, зокрема, що постанова районної прокуратури
цілковито копіювала постанову обласної прокуратури від 6 червня
2008 року, в ній не пояснювалися причини, з яких районна прокура-

359

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

тура прийняла версію подій працівників міліції, та не пояснювалося,
у який спосіб застосування до заявника наручників могло пояснити
всі зафіксовані в нього тілесні ушкодження.
28. 22 жовтня 2009 року районна прокуратура винесла постанову
про відмову в порушенні кримінальної справи на підставах, аналогічних до тих, що наведені у попередніх постановах. Прокуратура повідомила районний суд, що цією постановою вона виконала вказівки,
зазначені в постанові суду від 19 січня 2009 року. Матір заявника оскаржила цю постанову.
29. 27 листопада 2009 року районний суд скасував постанову
від 22 жовтня 2009 року та повернув матеріали справи на додаткову
перевірку. Суд постановив, зокрема, що під час дослідчої перевірки
було зібрано достатньо матеріалів, які вказують на наявність ознак
злочину. Подальше розслідування походження тілесних ушкоджень
заявника вимагало таких слідчих дій, як очна ставка заявника та працівників міліції, а також відтворення обстановки та обставин події,
які неможливо здійснити в рамках дослідчої перевірки без порушення кримінальної справи.
30. Впродовж додаткової дослідчої перевірки районна прокуратура знову відібрала письмові пояснення у працівників міліції та понятих, які здебільшого повторили свої попередні покази.
31. 12 травня 2010 року районна прокуратура на підставі зібраних
доказів винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи на підставах, схожих на ті, що були наведені у попередніх по
становах. Матір заявника оскаржила цю постанову.
32. 14 червня 2010 року районний суд скасував постанову від
12 травня 2010 року та повернув матеріали справи на додаткову перевірку, зазначивши, що районна прокуратура не виконала попередніх
вказівок суду.
33. Впродовж наступного етапу дослідчої перевірки районна прокуратура відібрала письмові пояснення в кількох осіб. Лікар М. зазначила, зокрема, що тілесні ушкодження заявника, які вона зафіксувала
19 травня 2008 року, могли бути завдані у період від 16 до 18 травня
2008 року. Матір заявника загалом повторила свої твердження та зазначила, що вони із заявником поїхали з відділку міліції до Головного управління МВС в автомобілі сусіда, за яким слідував автомобіль
працівника міліції О. Д.
34. 25 червня 2010 року районна прокуратура винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників
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міліції на підставах, схожих на ті, що були наведені у попередніх
постановах, додатково посилаючись на пояснення, відібрані під час
проведення останньої дослідчої перевірки. Районна прокуратура
зазначила, що постанови районного суду від 27 листопада 2009 року
і 14 червня 2010 року виконати неможливо, оскільки вказані судом
слідчі дії можна було здійснити лише після порушення кримінальної
справи, а не на етапі проведення дослідчої перевірки. Матір заявника
оскаржила цю постанову.
35. 27 серпня 2010 року районний суд скасував постанову від
25 червня 2010 року та повернув матеріали справи на додаткову перевірку. Суд постановив, зокрема, що районна прокуратура не усунула
суперечностей у медичних доказах. Районна прокуратура також не
усунула суперечностей між викладами подій заявника, свідка С. Д.
та працівників міліції щодо застосування фізичної сили під час затримання заявника, що, на думку суду, могло пояснити зафіксовані
тілесні ушкодження.
36. Під час чергової дослідчої перевірки районна прокуратура відібрала письмові пояснення у фельдшера Ф. Вона зазначила,
що 16 травня 2008 року не бачила у заявника жодних ознак тілесних
ушкоджень. Міліція на неї тиску не чинила. Сам заявник не заявив
жодних скарг, але його матір твердила, що її сина побили. Вона також зазначила, що не є фахівцем у галузі судової медицини, а тому не
може робити припущень щодо походження тілесних ушкоджень, які
пізніше було зафіксовано.
37. 18 жовтня 2010 року районна прокуратура призначила проведення судово-медичної експертизи для надання відповідей на низку запитань стосовно тілесних ушкоджень заявника, зафіксованих
у наявних медичних документах, зокрема чи могли вони бути завдані
у період між 23 год. 50 хв. 16 травня 2008 року та 00 год. 47 хв. 17 травня 2008 року.
38. 25 жовтня 2010 року районна прокуратура винесла постанову
про відмову в порушенні кримінальної справи і зазначила, зокрема,
що: районний суд у постановах від 27 листопада 2009 року, 14 червня
і 27 серпня 2010 року вказав на необхідність певних слідчих дій, а саме, очної ставки між заявником і працівниками міліції та відтворення обстановки та обставин події за участю заявника та судово-медичних експертів; ці вказівки виконати неможливо, оскільки такі слідчі
дії можна здійснити лише після порушення кримінальної справи, а не
на стадії дослідчої перевірки; тілесні ушкодження заявника, зафіксо-
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вані о 00 год. 47 хв. 17 травня 2008 року, узгоджувалися з поясненнями працівників міліції щодо затримання заявника та застосування до
нього наручників.
39. 15 лютого 2011 року обласна прокуратура повідомила районну прокуратуру, що й постанова від 25 жовтня 2010 року була «лише
копією» постанови від 25 червня 2010 року та що вона не відповідала
постанові районного суду від 27 серпня 2010 року. Обласна прокуратура дала вказівку районній прокуратурі повністю виконати вказівки
районного суду. Згідно з твердженнями Уряду, районна прокуратура
ще раз провела дослідчу перевірку, а винесену за її результатами постанову від 25 жовтня 2010 року було залишено без змін.
40. 28 лютого 2011 року судово-медичний експерт у відповідь на
направлення районної прокуратури від 18 жовтня 2010 року склав
висновок, який ґрунтувався на наявних у матеріалах справи медичних документах. Експерт зазначив, зокрема що не можна виключати
ймовірності завдання зафіксованих у заявника тілесних ушкоджень
у проміжок часу між 23 год. 50 хв. 16 травня 2008 року і 00 год. 47 хв.
17 травня 2008 року. Експерт також висловив думку, що забій м’яких
тканин голови та грудної клітки, численні синці на руках, лопатках
та спині, про які було зазначено медичними працівниками лікарні
17 травня 2008 року та лікарем М. 19 травня 2008 року, не підтверджувалися будь-якими об’єктивними медичними даними або результатами аналізів, а тому не можуть бути враховані в судово-медичному
обстеженні.
41. За словами заявника, вперше він дізнався про постанову
районної прокуратури від 25 жовтня 2010 року із зауважень Уряду
у цій справі.
42. 23 липня 2012 року матір заявника оскаржила до районного
суду постанову від 25 жовтня 2010 року.
43. На час останніх повідомлень від заявника провадження
у районному суді ще тривало.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
44. Стаття 97 та відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу України від 28 грудня 1960 року стосовно дослідчих перевірок наведено в рішенні у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin
v. Ukraine), заява № 23893/03, п. 45, від 15 травня 2012 року. Криміналь-
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но-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 був чинним на
час подій і втратив чинність 19 листопада 2012 року.
45. Відповідні положення Закону України «Про міліцію» від
20 грудня 1990 року стосовно застосування працівниками міліції
фізичної сили та наручників наведено в рішенні у справі «Гордієнко
проти України» (Gordiyenko v. Ukraine), заява № 27620/09 пп. 65 і 66, від
16 жовтня 2014 року.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
46. Заявник скаржився, що зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції. Він також скаржився, що національні органи
влади не здійснили ефективного розслідування його тверджень про
жорстоке поводження. Він посилався на ст.ст. 3 і 13 Конвенції.
47. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, вважає що зазначені скарги мають
розглядатися лише за матеріальним і процесуальним аспектами ст. 3
Конвенції (див., напр., рішення у справі «Аднаралов проти України»
(Adnaralov v. Ukraine), заява № 10493/12, п. 36, від 27 листопада 2014 року), якою передбачено таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Стверджуване жорстоке поводження із заявником

1. Щодо прийнятності
48. Уряд доводив, що твердження заявника про його побиття
16 травня 2008 року було необґрунтованим, а його версія подій не
підтверджувалася жодними доказами. Уряд заперечив твердження
заявника про жорстоке поводження, доводячи, що вони були непо
слідовними.
49. Уряд наголошував, що під час огляду заявника у відділку
міліції 16 травня 2008 року фельдшер Ф. не виявила в нього видимих
тілесних ушкоджень. Матір заявника, яка при цьому була присутня,
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не подавала жодних скарг на якість цього обстеження. Ані фельдшер
Ф., ані судово-медичний експерт А. П., який проводив обстеження
пізніше тієї ночі, не зафіксували значних ушкоджень, зокрема на обличчі заявника та його руках, які в нього, як твердилося, були, коли
він зустрівся з матір’ю у відділку міліції.
50. Що стосується синця на зап’ястку заявника, він міг бути пояснений застосуванням до заявника наручників, що згідно із Законом
про міліцію було законним. Щодо інших тілесних ушкоджень, зафіксованих судово-медичним експертом А. П., вони могли бути завдані
у проміжок часу з 23 год. 40 хв. 16 травня 2008 року, тобто з моменту
огляду заявника фельдшером Ф., та до 00 год. 47 хв. 17 травня 2008 року, коли заявника оглянув експерт А. П. Жоден із медиків не встановив часу, коли утворились гематоми, зафіксовані А. П., а тому вони
могли виникнути ще до затримання заявника. Що стосується тілесних ушкоджень, зафіксованих у лікарні 17 травня 2008 року, про які
також зазначено у подальших медичних документах, вони не можуть
бути доказом того, що заявник зазнав травм під час перебування під
контролем працівників міліції.
51. Уряд наполягав на тому, що в матеріалах цієї справи відсутня
доказова база, достатня для того, щоб дати Суду можливість встановити «поза розумним сумнівом», що заявника було піддано жорстокому поводженню.
52. Заявник наполягав на прийнятності своєї заяви.
53. Суд зазначає, що скарга на жорстоке поводження порушує
серйозні питання, що вимагають розгляду по суті. Отже, попри аргументи Уряду, ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а»
п. 3 ст. 35 Конвенції. Вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

2. Щодо суті
(a) Аргументи сторін
54. Заявник доводив, що факт жорстокого з ним поводження достатньою мірою підтверджувався наявними доказами, зокрема медичними документами, в яких після звільнення заявника з відділку
міліції було зафіксовано тілесні ушкодження. Національні органи не
надали вірогідних пояснень походження його тілесних ушкоджень.
Заявник також доводив, що жорстоке поводження, якого він зазнав,
становило катування, зокрема зважаючи на його юний вік на час
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подій, на тривалість та умисний характер жорстокого поводження,
а також на той факт, що він став об’єктом принизливих дій і «палестинського підвішування».
55. Уряд не надав будь-яких зауважень щодо суті цієї скарги.
(b) Оцінка Суду
(і) Загальні принципи
56. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції є втіленням однієї з основоположних цінностей демократичного суспільства. Конвенція категорично забороняє катування або нелюдське чи таке, що принижує
гідність, поводження або покарання, не зважаючи на обставини чи
поведінку потерпілого (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі»
(Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 90, ЄСПЛ 2000-ХІ).
57. Відповідно до практики Суду ст. 3 Конвенції не забороняє застосування фізичної сили з метою затримання. Проте така сила може
застосовуватися тільки за необхідності й не повинна бути надмірною
(див., напр., рішення у справі «Іван Васильєв проти Болгарії» (Ivan Vasilev
v. Bulgaria), заява № 48130/99 п. 63, від 12 квітня 2007 року.
58. Суд, оцінюючи докази, керується критерієм доведеності «поза розумним сумнівом». Згідно з його усталеною практикою така доведеність може випливати із сукупності ознак, достатньо вагомих,
чітких та узгоджених між собою, чи подібних до них неспростовних
презумпцій факту. Окрім того, слід нагадати, що конвенційне провадження не в усіх випадках передбачає неухильне застосування
принципу «покладання тягаря доведення на скаржника». Коли вся чи
значна частина інформації про події, про які йдеться, відома виключно органам влади — як це є у справі щодо ув’язнених осіб, які перебувають під контролем органів влади, — і коли у таких осіб під час
їхнього ув’язнення з’являються тілесні ушкодження, це породжує
відповідні обґрунтовані презумпції щодо фактів. При цьому тягар
доведення можна вважати покладеним на органи влади, адже саме
вони мають надати задовільні та переконливі пояснення (див. рішення у справі «Ель-Масрі проти Колишньої Югославської Республіки Македонія» (El-Masri v. the former Yugoslav Republic of Macedonia) [ВП], заява
№ 39630/09, пп. 151 та 152, ЄСПЛ 2012, з подальшими посиланнями на
практику Суду).
59. Що стосується тягаря доведення у справах про стверджуване жорстоке поводження під час затримання, то саме на державу

365

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

покладається обов’язок надати правдоподібне пояснення причин
виникнення тілесних ушкоджень та довести, що застосування сили
не було надмірним; в іншому разі безсумнівно виникає питання відповідно до ст. 3 Конвенції. Оцінюючи, чи було надано правдоподібне
пояснення застосування сили та отриманих в результаті ушкоджень,
слід приділити увагу адекватності розслідувань на національному
рівні щодо тверджень про жорстоке поводження (див., напр., згадане рішення у справі «Гордієнко проти України» (Gordiyenko v. Ukraine),
пп. 100 і 101).
ii) Застосування наведених принципів до цієї справи
(α) Чи зазнав заявник тілесних ушкоджень
під час перебування в міліції
60. Звертаючись до цієї справи, Суд зауважує про відсутність
даних про стан здоров’я заявника до його зустрічі з працівниками
міліції. Зокрема в матеріалах справи не міститься жодних відомостей про те, що в заявника до зазначеної події були будь-які ушкодження. Суд також зазначає, що після прибуття заявника до відділку
міліції його медичний огляд не здійснювався. Проте судово-медичний експерт зафіксував наявність певних ушкоджень на тілі заявника
о 00 год. 47 хв. 17 травня 2008 року — приблизно через годину після
того, як його звільнили з міліції.
61. Намагаючись довести відсутність у заявника тілесних ушкоджень на момент звільнення його з міліції, Уряд покладався, зокрема,
на висновок фельдшера швидкої медичної допомоги, яка оглянула
заявника безпосередньо перед його звільненням з відділку міліції.
Фельдшер не зафіксувала жодних ушкоджень на тілі заявника та зазначила відсутність у заявника ознак гострого невідкладного стану.
62. Проте Суд зазначає, що у згаданому випадку медичний огляд
був доволі обмеженим. Його метою було не документування тілесних
ушкоджень заявника, а радше надання йому невідкладної медичної
допомоги. Оскільки такої необхідності могло не бути на той момент,
межі огляду фельдшером, а також її висновок, імовірно, були обмежені медичними питаннями, які належали до сфери її компетенції,
а не фіксацією всіх тілесних ушкоджень заявника. Загальна формула,
яку фельдшер використала у своєму висновку (див. п. 11), як видається, підтверджує, що її огляд було обмежено питанням необхідності
надання заявникові термінової медичної допомоги (див., для порівняння, рішення у справах «Геращенко проти України» (Gerashchenko v.
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Ukraine), заява № 20602/05, п. 84, від 7 листопада 2013 року «Карабет та
інші проти України» (Karabet and Others v. Ukraine), заяви №№ 38906/07
і 52025/07, п. 266, від 17 січня 2013 року, та «Кобець проти України»
(Kobets v. Ukraine), заява № 16437/04, п. 47, від 14 лютого 2008 року).
63. Крім того, Суд зауважує, що тієї ж ночі, приблизно через годину після того, як заявник поїхав з відділку міліції, судово-медичний
експерт, який оглянув заявника з конкретною метою фіксації будьяких можливих тілесних ушкоджень, виявив певні ушкодження на
шиї, плечі та зап’ястку заявника. За тих обставин заявник зазначив
про застосування працівниками міліції фізичної сили під час його
затримання, й експерт дійшов висновку, що зафіксовані тілесні ушкодження могли виникнути за обставин, описаних заявником. Сторони не навели жодних причин для того, щоб поставити зазначений
висновок під сумнів.
64. Уряд висловив припущення, що тілесні ушкодження, зафіксовані експертом о 00 год. 47 хв. 17 травня 2008 року, могли бути завдані
до затримання заявника. Проте ніхто зі свідків затримання заявника,
включно з працівниками міліції, не вказав, що у заявника до зустрічі
з міліцією були тілесні ушкодження. Крім того, під час розслідування
на національному рівні органи влади, навпаки, наполягали на тому,
що тілесні ушкодження, зафіксовані о 00 год. 47 хв. 17 травня 2008 року, узгоджувалися з версією працівників міліції щодо затримання
заявника та застосування до нього наручників (див. п. 21 і 38). Відповідно Суд не може прийняти твердження Уряду як правдоподібне
(див. рішення у справі «Данілов проти України» (Danilov v. Ukraine), заява № 2585/06, п. 64, від 13 березня 2014 року).
65. Суд також звертає увагу на аргумент Уряду, що тілесні ушкодження заявника окрім синця на зап’ястку, могли утворитися у проміжок часу з приблизно 23 год. 40 хв. 16 травня 2008 року до приблизно
00 год. 47 хв. 17 травня 2008 року, тобто у період, коли заявник перебував на волі. Проте Суд зауважує, що Уряд не пояснив, як це могло статися. За відсутності такого пояснення та будь-яких доказів на підтвердження аргументу Уряду Суд не вважає цей аргумент правдоподібним
з таких причин: згідно з незаперечними висновками національних
органів влади заявник поїхав з відділку міліції безпосередньо до Головного управління МВС, куди прибув приблизно через годину, і жодних припущень про відхилення від цього маршруту зроблено не було;
до того ж, працівник міліції О. Д. слідував за автомобілем, у якому
тоді їхав заявник, і міг спостерігати за заявником й у відділку міліції,
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й у Головному управлінні МВС, проте не повідомив про жодні зміни
у зовнішньому вигляді заявника або про появу в нього нових тілесних
ушкоджень.
66. З огляду на всі наявні матеріали Суд вважає встановленим, що
гематоми на шиї та плечі заявника, а також синець на зап’ястку було
завдано після його зустрічі з працівником міліції 16 травня 2008 року
та до моменту, коли він того дня залишив відділок міліції.
(β) Пояснення тілесних ушкоджень заявника
67. За цих обставин тягар доведення покладається на Уряд, який
має надати задовільне та переконливе пояснення походження тілесних ушкоджень заявника.
68. Згідно з твердженнями Уряду заявник спробував втекти після
того, як працівники міліції почали складати протокол огляду особистих речей. Після цього до заявника застосували наручники.
69. Проте Суд зауважує, що застосуванням до заявника наручників можна пояснити лише синець на зап’ястку заявника. Щодо інших
тілесних ушкоджень, а саме гематом на шиї та плечі заявника, органи
влади не надали жодних чітких пояснень.
70. За цих обставин, зважаючи на те, що тягар доведення покладено на державу, яка має надати правдоподібне пояснення походження
тілесних ушкоджень, яких особа зазнала, перебуваючи під контролем
міліції, Суд доходить висновку, що Уряд у належний спосіб не довів,
що тілесні ушкодження заявнику було завдано в інший спосіб, а не
внаслідок жорстокого поводження з боку працівників міліції.
71. Суд зауважує, що в цій справі немає переконливих доказів
щодо обставин, за яких заявникові було завдано ушкоджень, зокрема щодо точного характеру та ступеню фізичної сили, застосованої до заявника. Проте Суд з огляду на зазначені міркування вважає
встановленим той факт, що відповідальність за тілесні ушкодження
заявника несуть працівники міліції. Цього висновку самого по собі
достатньо для встановлення Судом порушення ст. 3 Конвенції, незалежно від того, чи були тілесні ушкодження завдані заявнику під час
його затримання, чи під час наступного його допиту у відділку міліції
(див. згадане рішення у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v.
Ukraine), п. 120, та рішення у справі «Силенок і «Тех-сервіс-плюс» проти України» (Sylenok and Technoservis-Plus v. Ukraine), заява № 20988/02,
п. 69 та 70, від 9 грудня 2010 року). Проте в матеріалах справи немає
жодних ознак, які б могли дати Судові змогу встановити «поза розум-
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ним сумнівом», що поводження, якого зазнав заявник, досягло рівня
«катування».
72. За цих підстав Суд вважає встановленим, що заявника було
піддано жорстокому поводженню, відповідальність за яке повинна
нести держава та яке слід кваліфікувати як нелюдське та таке, що принижує гідність.
73. Отже, відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3 Конвенції.
В. Ефективність розслідування

1. Щодо прийнятності
74. Суд зазначає, що ця частина заяви не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «a» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути ви
знана прийнятною.

2. Щодо суті
(a) Аргументи сторін
75. Заявник наполягав на тому, що розслідування його тверджень
про жорстоке поводження на національному рівні було неефективним, і посилався у зв’язку з цим на неодноразові постанови органів
прокуратури про відмову в порушенні кримінальної справи та на відмову у виправленні встановлених національними судами недоліків.
76. Уряд доводив, що розслідування на національному рівні відповідало вимогам ст. 3. Органи прокуратури, які розглядали скаргу
заявника, були незалежними від міліції. Органи влади вжили всіх необхідних заходів для встановлення точного часу завдання заявникові
тілесних ушкоджень, допиту низки свідків, включно із заявником,
працівниками міліції, свідкам його затримання та медичними працівниками, які оглядали заявника. Уряд доводив, що неодноразові
рішення національних судів про повернення матеріалів на додаткову
перевірку демонстрували бажання органів влади здіййснити повне
і ретельне розслідування.
(b) Оцінка Суду
77. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу
на жорстоке поводження з нею з боку працівників міліції або інших
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представників держави, яке було таким, що порушує ст. 3 Конвенції,
це положення, взяте у поєднанні із загальним обов’язком держави відповідно до ст. 1 Конвенції «гарантувати кожному, хто перебуває під
[її] юрисдикцією, права і свободи, визначені в ... Конвенції», за своїм
змістом вимагає ефективного офіційного розслідування. Як і стосовно розслідування відповідно до ст. 2 Конвенції, таке розслідування
має бути здатним спричинити встановлення та покарання винних
осіб (див. рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП],
заява № 26772/95, п. 131, ЄСПЛ 2000-IV).
78. Будь-яке розслідування серйозних тверджень про жорстоке
поводження має бути швидким і ретельним. Це означає, що органи
влади завжди повинні сумлінно намагатися з’ясувати, що трапилося, й не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки для
обґрунтування своїх рішень. Вони повинні вживати всіх доступних
їм розумних заходів для забезпечення зберігання доказів, що стосуються події, включно, зокрема, з показами очевидців та висновками
судових експертиз. Будь-який недолік розслідування, що стає на заваді встановленню причин тілесних ушкоджень та винних осіб, є загрозою недотримання цього стандарту (див., напр., згадане рішення
у справі «Ель-Масрі проти Колишньої Югославської Республіки Македонія»
(El-Masri v. the formerYugoslavRepublic of Macedonia), п. 183).
79. Щодо цієї справи Суд зазначає, що заявник та його матір подали скарги про стверджуване жорстоке поводження із заявником
через кілька годин після відповідних подій. До того ж, незабаром після звільнення заявника з-під варти в нього було виявлено кілька ушкоджень. Суд вважає, що за таких обставин національні органи влади
були зобов’язані здійснити ефективне розслідування фактів, про які
твердили заявник і його матір.
80. Національні органи влади одразу вжили заходів для перевірки тверджень заявника про жорстоке поводження та з цією метою
зібрали значну кількість доказів. Проте клопотання заявника про порушення кримінальної справи щодо працівників міліції відхилялися
шість разів. П’ять із цих відмов згодом скасовувалися національними
судами на тій підставі, що органи прокуратури не встановили походження тілесних ушкоджень заявника, зафіксованих о 00 год. 47 хв.
17 травня 2008 року, і також не усунули суперечностей у доказах, виявлених під час дослідчої перевірки.
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81. У зв’язку з цим Суд зазначає, що органи прокуратури розглядали скарги заявника на жорстоке поводження в межах неодноразових дослідчих перевірок, але кримінальну справу так і не було порушено. Це рівною мірою стосується і скарги, поданої матір’ю заявника
до прокуратури, і його скарги, заявленої в суді першої інстанції, який
розглядав кримінальну справу щодо нього.
82. Проте раніше Суд у різних контекстах вже встановлював, що
ця слідча процедура не відповідає принципам ефективного засобу
юридичного захисту зокрема тому, що слідчий, у провадженні якого
перебуває справа, може здійснити лише обмежене коло слідчих дій
у межах дослідчої перевірки (див напр., рішення у справах «Давидов та
інші проти України» (Davydov and Others v.Ukraine), заяви №№ 17674/02
і 39081/02, пп. 310–312, від 1 липня 2010 року «Савіцький проти України»
(Savitskyy v. Ukraine), заява № 38773/05 п 105 від 26 липня 2012 року,
та «Євген Петренко проти України» (Yevgeniy Petrenko v. Ukraine), заява
№ 55749/08, п. 67, від 29 січня 2015 року).
83. Суд зауважує, що недоліки дослідчої перевірки проявилися за
конкретних обставин цієї справи й насправді були очевидними для
національного суду. Неодноразові постанови, які районний суд ухвалював від 27 листопада 2009 року вимагали від прокуратури усунути
суперечності в зібраних доказах. Зокрема у своїй постанові від 27 листопада 2009 року районний суд зазначив, що суперечності можна усунути завдяки очній ставці між працівниками міліції та заявником і за
допомогою відтворення обстановки та обставин події — слідчих дій,
які неможливо було здійснити без порушення кримінальної справи.
Проте прокуратура не вжила заходів, на які вказував національний
суд. У зв’язку із цим особливу увагу слід звернути на те, що у своїх
постановах про відмову в порушенні кримінальної справи прокуратура чітко визнавала, що такі слідчі дії не було вжито, оскільки обрана нею слідча процедура — дослідча перевірка — цього не дозволяє
(див. пп. 38 і 34).
84. Внаслідок цього після неодноразових дослідчих перевірок суперечності між версіями подій у викладах заявника та працівників
міліції усунуто не було, навіть попри те, що національні суди визначили конкретні слідчі здійнення яких могло їх усунути.
85. Окрім того, як видається, у проміжки часу від 12 серпня 2008 року до 16 лютого 2009 року та від 30 березня 2009 року
до 22 жовтня 2009 року, коли прокуратура неодноразово виносила постанови про відмову в порушенні кримінальної справи щодо
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працівників міліції після того, як попередні такі постанови скасовувалися національним судом, національні органи влади взагалі не
здійснювали жодних слідчих дій. Тим самим національні органи
влади не вжили жодних заходів для виконання вказівок національних судів.
86. Насамкінець слід також зазначити, що 21 травня 2008 року і 18 жовтня 2010 року районна прокуратура призначила судовомедичну експертизу для надання відповіді на запитання, пов’язані
з тілесними ушкодженнями заявника, але потім — 6 червня 2008 року та 25 жовтня 2010 року — відмовляла в порушенні кримінальної
справи щодо працівників міліції, не очікуючи висновків призначених експертиз. Не було надано жодних пояснень, чому органи влади, вважаючи, що висновки експертів є важливими для дослідчих
перевірок, не чекали на їхнє складання перед тим, як винести постанови про відмову в порушенні кримінальної справи. Немає жодних
свідчень того, що винесення органами влади зазначених постанов
було зумовлене неочікуваними затримками у складанні висновків
або будь-якими іншими відповідними міркуваннями. Для Суду це
означає, що при винесенні постанов про відмову в порушенні справи органи влади покладалися на поспішні висновки (див. для порівняння рішення у справі «Дрозд проти України» (Drozd v. Ukraine), заява
№ 12174/03, п. 67, від 30 липня 2009 року, згадане рішення у справі
«Гордієнко проти України» (Gordiyenko v. Ukraine), пп. 95–96, рішення у
справі «А. Н. проти України» (А. N. v. Ukraine), заява № 13837/09, п. 68,
від 29 січня 2015 року).
87. За зазначених обставин Суд доходить висновку, що національні органи влади не забезпечили ефективного розслідування тверджень заявника про жорстоке поводження.
88. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
89. Стаття 41 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

90. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
91. Уряд вважав цю вимогу надмірною.
92. Суд вважає, що заявник вочевидь зазнав страждань і тривоги
у зв’язку зі встановленим порушенням. Ухвалюючи рішення на засадах справедливості, як того вимагає ст. 41 Конвенції, Суд присуджує
заявникові 8000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

93. Заявник також вимагав 70 306,40 грн компенсації судових та
інших витрат, понесених під час провадження у Суді, які мали бути
сплачені на банківський рахунок його представника.
94. Уряд доводив, що заявник не обґрунтував усіх заявлених витрат і що заявлена сума була надмірною.
95. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію
судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій
справі, враховуючи наявні документи та з урахуванням зазначених критеріїв, Суд вважає за належне присудити суму у розмірі 5200 євро відшкодування всіх витрат, понесених під час провадження в Суді. Цю суму
має бути переказано на банківський рахунок представника заявника.
C. Пеня

96. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3
Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-
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відповідач повинна сплатити заявникові такі суми, що мають
бути конвертовані у валюту держави-відповідача за курсом
на день здійснення платежу:
i) EUR 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть
нараховуватися;
ii) EUR 5200 (п’ять тисяч двісті) євро компенсації судових
та інших витрат і додатково суму будь-яких податків, що
можуть нараховуватися; ця сума має бути перерахована
безпосередньо на банківський рахунок представника заявника;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься пеня
у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в цей період, до якої має бути додано три відсоткові пункти.
5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 23 липня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 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 «Луньов проти України»
(Заява № 4725/13)
Рішення
Страсбург
22 жовтня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
22 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Луньов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Касадеваль, голова,
пані Г. Юдківська,
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п. В. А. Де Ґаетано,
п. А. Потоцький,
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,
пані С. О’Лірі,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 вересня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа грунтується на заяві (№ 4725/13) проти України, поданій
17 січня 2013 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України паном Андрійєм Володимировичем Луньовим (далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляли пані О. Семенюк — юрист, що практикує у м. Брянка, та пані Я. Заї
кіна — юрист, що практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд)
представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження —
п. Б. Бабін із Міністерства юстиції України.
3. Заявник твердив, що під час перебування під вартою він не отримував належної медичної допомоги, що він зазнав жорстокого поводження з метою знеохотити його до подання заяви до Суду, та що
органи влади не здійснили ефективного розслідування його скарги
на жорстоке поводження.
4. 3 червня 2013 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1977 році. Згідно з останньою наявною
інформацією у червні 2013 року заявника за рішенням суду було поміщено під домашній арешт у м. Брянка. Заявник не повідомив Суд
про своє теперішнє місце перебування.
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А. Медична допомога,
що надавалася в установі тримання під вартою

6. У січні 2012 року заявника було затримано за підозрою в участі
у незаконному обігу наркотичних засобів.
7. 30 січня 2012 року заявника було поміщено до Старобільського слідчого ізолятора (далі — СІЗО). Після прибуття до СІЗО заявника
було оглянуто терапевтом, психіатром, стоматологом, фтизіатром та
дерматологом. Згідно з твердженнями Уряду у заявника було діагно
стовано III клінічну стадію вірусу імунодефіциту людини (далі — ВІЛінфекція), хронічний бронхіт, токсичну енцефалопатію та невропатію,
спричинену тривалим вживанням наркотичних речовин, а також залишкові зміни після перенесеного туберкульозу. На той час вага заявника становила 55 кг. Зріст заявника був 1 м 78 см.
8. Згідно з твердженнями Уряду 1 листопада 2012 року заявникові було запропоновано здати кров на аналіз CD4+ клітин, від чого
він відмовився. У матеріалах справи міститься довідка від 7 лютого
2012 року, в якій зазначено, що заявник відмовився від аналізу крові.
Її підписано працівником медичної частини СІЗО.
9. Згідно з твердженнями Уряду у період з 30 січня 2012 року по
8 січня 2013 року заявник не просив про надання йому медичної допомоги у СІЗО. Проте з медичної картки заявника випливає, що у вересні
2012 року його оглянув фтизіатр і він пройшов рентгенографію. Згідно
з медичними документами, наданими Урядом, у листопаді 2012 року,
коли заявник протягом короткого проміжку часу перебував в іншій
установі, у нього був бронхіт і він скаржився на біль у нирках.
10. 8 січня 2013 року після скарг заявника на кашель і гарячку
у нього було діагностовано хронічний бронхіт та призначено курс лікування.
11. 9 січня 2013 року заявника було знайдено непритомним у його
камері.
12. Того самого дня начальник СІЗО подав до Брянківського міського суду Луганської області (далі — Брянківський суд) клопотання
про прискорення провадження у справі заявника або звільнення його
під підписку про невиїзд, оскільки заявник потребував термінового
лікування у спеціалізованій лікарні.
13. 10 січня 2013 року зазначений суд вирішив залишити заявника
під вартою, але надав вказівку про поміщення його до спеціалізованої лікарні при установі тримання під вартою або до медичного закладу МОЗ.
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14. Згідно з медичною довідкою у період від 9 до 11 січня 2013 року заявник перебував у лікарні. У нього було діагностовано гострий
серозний менінгоенцефаліт. У довідці зазначалося, що заявник перебуває «у сопорозному стані».
15. 11 січня 2013 року заявник повернувся до СІЗО, де він до
15 лютого 2013 року перебував у медичній частині. Крім того, впродовж цього періоду часу заявник принаймні один раз перебував під
вартою в Алчевському ізоляторі тимчасового тримання (далі — Алчев
ський ІТТ).
16. 17 січня 2013 року заявник подав клопотання за правилом 39
Регламенту Суду про те, щоб Урядові було вказано на необхідність
поміщення його до лікарні. У клопотанні зазначалося, що заявникові
потрібні додаткові обстеження, зокрема у психіатра, для вирішення
питання про призначення антиретровірусної терапії (далі — АРТ),
визначення стадії туберкульозу та призначення відповідного лікування, а також призначення належного лікування у зв’язку з його захворюванням на епілепсію, на яку заявник, як твердилося, хворів.
17. За твердженнями адвоката заявника, пані Семенюк, наприкінці січня 2013 року їй зателефонував незнайомий чоловік, який
представився працівником прокуратури. Ця особа хотіла дізнатися,
чи насправді пані Семенюк представляє інтереси заявника та чи подав заявник заяву до Європейського суду з прав людини. Пані Семенюк на обидва запитання дала ствердну відповідь.
18. 4 лютого 2013 року Брянківське територіальне медичне об’єд
нання повідомило адвоката заявника, що від 11 жовтня 2010 року заявник перебуває на диспансерному обліку в лікаря у кабінеті «Довіра»
Брянківської центральної міської поліклініки. У нього було діагностовано II клінічну стадію ВІЛ-інфекції, хронічний бронхіт та токсичну
енцефалопатію. 27 жовтня 2010 року результат аналізу крові на клітини CD4+ становив 374 (18,7%). Заявник відмовився від лікування попри погіршення стану здоров’я. У 2011 році у нього було діагностовано III клінічну стадію ВІЛ-інфекції. Заявник не погодився на АРТ та
відмовився від відповідного обстеження. 8 лютого 2013 року таку ж
інформацію було надіслано до СІЗО.
19. Уряд повідомив, що у період від 11 січня до 15 лютого 2013 року заявник лікувався від гострого серозного менінгоенцефаліту. Окрім того, 5 лютого 2013 року він пройшов рентгенографію та огляд
у фтизіатра. За результатами цих обстежень у заявника було діагнос-
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товано залишкові зміни у правій легені внаслідок перенесеного туберкульозу. У протитуберкульозному лікуванні потреби не було.
20. 6 лютого 2013 року заявника оглянув невропатолог. У нього
було діагностовано III клінічну стадію ВІЛ-інфекції та токсичну енце
фалопатію.
21. 19 лютого 2013 року Брянківський суд призначив заявникові
покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість з половиною
років за незаконний обіг наркотичних засобів.
22. 26 лютого 2013 року результат аналізу крові заявника на клітини CD4+ становив 119 клітин (13,1%).
23. Листом від 7 березня 2013 року Уряд повідомив Суд про відсутність необхідності в госпіталізації заявника.
24. 12 березня 2013 року заявника оглянув лікар-інфекціоніст
і діагностував у нього III клінічну стадію ВІЛ-інфекції, хронічний
бронхіт, залишкові зміни внаслідок перенесеного туберкульозу та токсичну енцефалопатію. Було рекомендовано АРТ. 14 березня 2013 року
Управління Державної пенітенціарної служби України в Луганській
області надало дозвіл на поміщення заявника до лікарні при Луган
ському слідчому ізоляторі № 17.
25. Заявник перебував у цій лікарні від 20 до 25 березня 2013 року. На додачу до зазначеного діагнозу у заявника було діагностовано
втрату ваги більш ніж на 10% та хронічний гепатит С. Заявник пройшов повний клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, аналіз
мокротиння та сечі, рентгенографію та УЗД. Заявникові було надано
ліки. При виписці було, зокрема, рекомендовано здати кров на аналіз
клітин CD4+.
26. 22 березня 2013 року Суд відмовив у задоволенні клопотання
заявника за правилом 39 Регламенту Суду.
27. У період від 29 березня дво 5 квітня та від 12 квітня до 12 травня 2013 року заявник також перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні при Луганському СІЗО. 3 квітня 2013 року він пройшов
аналіз крові на клітини CD4+, який дав результат 13,5% або 519 клітин.
16 квітня 2013 року заявнику було призначено АРТ.
28. 24 травня 2013 року апеляційний суд Луганської області скасував вирок від 19 лютого 2013 року у кримінальній справі щодо заявника та направив справу на новий судовий розгляд.
29. У невизначену дату захисник заявника подала до місцевого
суду клопотання про звільнення заявника, твердячи, що від 20 січня
2012 року до 9 січня 2013 року заявник не отримував жодного лікуван-
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ня. Після 9 січня 2013 року заявник дпевний час перебував у лікарні,
але наразі стаціонарного лікування не отримував.
30. 19 червня 2013 року Брянківським міським судом було змінено
обраний заявникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
на домашній арешт. Суд зазначив, що в матеріалах справи міститься
достатньо доказів для задоволення клопотання захисника заявника.
Суд також зазначив, що заявникові необхідне лікування, якого він
в умовах тримання під вартою отримати не може.
В. Стверджуване жорстоке поводження
та його розслідування

31. 25 січня 2013 року заявника на час розгляду справи судом було
поміщено до Алчевського ІТТ.
32. О 9 год. ранку 30 січня 2013 року заявнику було викликано
швидку медичну допомогу у зв’язку з різким болем в області печінки.
Заявника було оглянуто і йому було рекомендовано огляд у гастроентеролога. Після цього заявника було доправлено до Брянківської центральної міської лікарні, і до ІТТ він повернувся близько 16 год.
33. Згідно з твердженнями заявника близько 17 год. 25 хв. в ІТТ
його побили двоє працівників міліції — як твердилося, з обласного
управління МВС. Вони наказали йому написати заяву про те, що СІЗО
надавав йому належне лікування. Один із працівників міліції шість
або сім разів вдарив заявника по печінці, а другий — чотири рази по
нирках. Після цього заявник написав заяву, яку від нього вимагали.
34. 31 січня 2013 року захисник заявника С. заявила про це скаргу на судовому засіданні. Заявникові було викликано карету швидкої
медичної допомоги, працівники якої діагностували в нього «можливу тупу травму живота». Заявника було доправлено до лікарні, де його оглянув хірург. Останній зазначив, що заявник скаржився на біль
в епігастральній області та слабкість, але при огляді живіт заявника
був «м’який і безболісний». Лікар дійшов висновку про відсутність
«гострої хірургічної патології» та що заявника можна тримати в умовах ІТТ.
35. Того ж дня заявник та його захисник подали до прокуратури скаргу на побиття. Заявник твердив, що о 17 год. 25 хв. 30 січня
2013 року до нього в ІТТ прийшли невідомі працівники міліції. Його
піддавали фізичному і психологічному тиску та змушували відмовитися від заяви про ненадання належної медичної допомоги. Вони
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також примушували його визнати свою вину у злочині, що йому інкримінувався.
36. Під час розслідування заявник також твердив, що 30 січня
2013 року близько 17 год. 20 хв. двоє незнайомих працівників міліції
допитували його в ІТТ. Коли він відмовився написати заяву про відсутність скарг на лікування в СІЗО, працівники міліції кілька разів
вдарили його у живіт та по нирках. Після цього заявник написав, що
в СІЗО йому надавалась належна медична допомога, що він не має
скарг та що до нього не застосовувався психологічний або фізичний
тиск. Працівники міліції взяли у нього письмову заяву, його відвели
у душ, а потім — до його камери.
37. 14 лютого 2013 року судово-медичний експерт, вивчивши висновки хірурга від 31 січня 2013 року та свідчення того ж хірурга, надані під час розслідування, дійшов висновку, що «при огляді хірургом
31 січня 2013 року [у заявника] будь-яких тілесних ушкоджень не виявлено».
38. 25 лютого 2013 року прокуратурою м. Алчевська кримінальну
справу було закрито у зв’язку з відсутністю події злочину. Працівники
міліції та інші особи, які були присутні в ІТТ 30 січня 2013 року, надали докладний опис подій в установі того дня та твердили, що ніхто
заявника не бив. Зокрема, близько 16 год. заявник поскаржився на те,
що його не влаштовує подушка і він хоче її замінити. Заявника у супроводі відвели до кімнати для зберігання постільної білизни. Заявник був там 15–20 хвилин, але подушки собі не вибрав. Після цього
його відвели до кімнати для зберігання особистих речей, оскільки він
хотів взяти зі своєї сумки деякі речі. Після цього заявник попросився
до душу, але йому пояснили, що в душі немає гарячої води. Оскільки
заявник сам захотів це перевірити, працівник ІТТ відвів його у душову. Згодом заявника було поміщено до камери. Хірург, який оглядав
заявника 31 січня 2013 року, пояснив, що заявника було привезено
до нього, щоб встановити, чи може він перебувати під вартою в ІТТ.
У заявника тілесних ушкоджень не було. Слідчий прокуратури також
посилався на висновок судово-медичного експерта про відсутність
у заявника тілесних ушкоджень.
39. Заявник оскаржив цю постанову до суду. 26 березня 2013 року
Алчевський міський суд Луганської області скасував її. Суд допитав
заявника та його співкамерника К., і дійшов висновку, що розслідування не було ретельним, оскільки не було допитано осіб, що перебували в камері разом із заявником.
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40. 24 квітня 2013 року станція швидкої медичної допомоги повідомила прокуратуру м. Брянки, що 31 січня 2013 року заявника було
оглянуто й у нього діагностовано «можливу тупу травму живота».
Він скаржився на те, що його було побито в ізоляторі. Для уточнення
діагнозу заявника було доправлено до лікарні.
41. 25 квітня 2013 року кримінальну справу було закрито за відсутністю події злочину. До показів допитаних раніше осіб було додано нові докази.
42. Зокрема, під час розслідування сусід заявника по камері К.
пояснив, що 30 січня 2013 року заявника вивели з камери. Він був відсутній приблизно 40–60 хвилин. Повернувшись до камери, заявник
сказав, що двоє невідомих працівників міліції примушували його написати відмову від лікування у СІЗО. А коли заявник відмовився, його
почали бити. Після цього він погодився написати заяву про те, що не
потребує медичної допомоги. Згідно з твердженнями К. у заявника
були червоні щока і вилиця, а також розпухла печінка. Черговий ІТТ,
який привів заявника до камери, як твердилося, сказав, що одним із
чоловіків, які приходили до заявника, був такий собі Со. з Перевальської виправної колонії № 15.
43. Ще один сусід заявника по камері пояснив, що коли він прибув до ІТТ, то побачив заявника у ліжку. Заявник сказав йому, що його
побили працівники міліції з метою примусити його дати визнавальні
показання. Сусід заявника по камері П. пояснив, що він спав і нічого
не чув і не бачив, а ще один сусід заявника по камері Б. відмовився
давати показання. Працівник міліції Со. під час допиту пояснив, що
30 січня 2013 року він перебував на своєму робочому місці. У постанові також зазначалося, що система відеоспостереження в ІТТ у період від 26 січня до 4 лютого 2013 року не працювала.
44. 3 червня 2013 року постанову від 25 квітня 2013 року було скасовано прокурором м. Алчевська. У постанові прокурора без надання
докладних відомостей зазначалося, що «рішення про закриття кримінального провадження ухвалено передчасно та необґрунтовано, не
виконано низку процесуальних дій».
45. 27 червня 2013 року кримінальну справу знову було закрито за
відсутністю події злочину.
46. 4 листопада 2013 року Алчевський міський суд скасував постанову від 27 червня 2013 року. Судом було встановлено, що після 3 черв
ня 2013 року слідчий у неналежний спосіб перевіряв факти, вказані
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у скарзі захисника заявника. Не було також наведено обґрунтування
неможливості очної ставки заявника із працівником міліції Со.
47. Сторони не надали жодних подальших відомостей щодо цього
провадження.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО,
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ДОКУМЕНТИ
48. Відповідні положення національного законодавства, міжнародні та внутрішньодержавні документи наведено в рішенні
в справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (заява № 40512/13, пп. 40–53 і 55–56, від 22 жовтня 2015 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
49. Заявник скаржився на те, що в СІЗО йому не було надано належної медичної допомоги та що стан його здоров’я був несумісним із
умовами тримання під вартою.
50. Заявник також скаржився на те, що 30 січня 2013 року він зазнав жорстокого поводження та що не було здійснено ефективного
розслідування цієї події.
51. У зв’язку із зазначеними скаргами він посилався на ст. 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Стверджувана відсутність належної
медичної допомоги у СІЗО

1. Щодо прийнятності
52. Уряд доводив, що заявник у зв’язку зі своїми скаргами на відсутність належної медичної допомоги не вичерпав доступних йому
засобів юридичного захисту. Зокрема, заявник мав подати скарги до
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прокуратури, й він не довів, що застосування зазначеного засобу юридичного захисту було неефективним.
53. Заявник твердив, що згідно з практикою Суду такі скарги не
можуть вважатися ефективним та доступним засобом юридичного
захисту в сенсі п. 1 ст. 35 Конвенції (див. ухвалу щодо прийнятності
у справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява № 65550/01,
від 30 березня 2004 року, та рішення у справі «Яковенко проти України» (Yakovenko v. Ukraine), заява № 15825/06, пп. 74–78, від 25 жовтня
2007 року), а отже, скарга заявника на відсутність належної медичної
допомоги має вважатися прийнятною.
54. Суд зазначає, що уін вже відхиляв подібні заперечення, що
ґрунтувалися на невичерпанні засобів юридичного захисту, та встановлював, що засіб юридичного захисту, на який посилався Уряд,
був неефективним у зв’язку з недоведеністю того, що використання
відповідного провадження змогло забезпечити покращення умов
тримання заявників (див. рішення у справі «Мельник проти України»
(Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, п. 69, від 28 березня 2006 року,
і нещодавнє рішення у справі «Буглов проти України» (Buglov v. Ukraine),
заява № 28825/02, п. 74, від 10 липня 2014 року), та не вбачає підстав
відходити у цій справі від згаданого висновку. Отже, Суд вважає, що
цю скаргу не може бути відхилено на підставі невичерпання національних засобів юридичного захисту.
55. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

2. Щодо суті
(а) Аргументи сторін
(і) Заявник
56. Заявник твердив, що не відмовлявся від аналізу крові на клітини CD4+. Згідно з твердженнями заявника медичний персонал СІЗО
намагався взяти зразок його крові на аналіз клітин CD4+. Проте ця
спроба виявилася невдалою, оскільки вени у заявника як колишнього
наркомана були деформовані. Заявник не підписував жодної відмови
від лікування його ВІЛ-інфекції.
57. Заявник також твердив, що страждав від інших захворювань,
які також вимагали лікування, але впродовж близько року у СІЗО він
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не проходив жодних медичних обстежень. Заявник вважав, що різке
погіршення стану його здоров’я 9 січня 2013 року було спричинено
тривалою відсутністю медичної допомоги в установах тримання під
вартою. Отже, на думку заявника, обставини його лікування до затримання не мали стосунку до цієї справи.
58. Заявник також доводив, що попри те, що в нього стався епілептичний напад, психіатр його не оглянув.
59. Заявник також зазначав, що він не мав можливості подати
клопотання про звільнення з-під варти. Заявник та його захисник
безуспішно клопотали про звільнення заявника з-під варти доти, поки зрештою їхнє клопотання не було задоволено 19 червня 2013 року.
При цьому стан здоров’я заявника у січні-лютому 2013 року був набагато гіршим, ніж у червні 2013 року.
60. З огляду на зазначене заявник твердив, що у його справі відбулося порушення ст. 3 Конвенції.
(ii) Уряд
61. Уряд доводив, що з 2010 року заявник страждав від низки захворювань. У жовтні 2010 року в нього було діагностовано ВІЛ-інфекцію, проте він відмовився від будь-якого лікування попри погіршення
стану його здоров’я, зафіксоване у липні 2011 року.
62. Що стосується медичної допомоги, яку заявник отримував
під час тримання під вартою, Уряд зазначив, що коли заявник прибув
до СІЗО у 2012 році, він був оглянутий низкою лікарів-спеціалістів, які
поставили йому діагнози.
63. 7 лютого 2012 року заявник відмовився здавати аналіз крові
на клітини CD4+ і не скаржився на стан свого здоров’я від 31 січня
2012 року до 8 січня 2013 року.
64. 9 січня 2013 року, коли стан здоров’я заявника погіршився, його було госпіталізовано й надано необхідне лікування. До 15 лютого
2013 року, а потім ще тричі (від 20 до 25 березня, від 29 березня до
5 квітня та від 12 квітня до 12 травня 2013 року) заявник перебував на
стаціонарному лікуванні в медичній частині СІЗО або в лікарні при
Луганському СІЗО, де він отримував належну медичну допомогу.
65. Що стосується скарги заявника на відсутність лікування наявної в нього ВІЛ-інфекції, Уряд зауважив, що заявник відмовився від
аналізу на CD4+ клітини, а призначити заявникові АРТ без вказаного
аналізу було неможливо.
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66. Уряд також зазначив, що тільки-но стан здоров’я заявника
погіршився, його було направлено на лікування до закладу охорони
здоров’я МОЗ. Внаслідок лікування стан здоров’я заявника покращився.
67. Що стосується епілептичного нападу в заявника, то Уряд зазначив, що тільки-но він стався, заявника одразу ж було госпіталізовано до закладу охорони здоров’я МОЗ. Щодо туберкульозу в заявника, то лікарі діагностували в нього залишкові зміни після перенесеного туберкульозу. У нього ніколи не діагностували активної форми
туберкульозу.
68. Таким чином, Уряд дійшов висновку, що погіршення здоров’я
заявника було спричинено його поведінкою, оскільки заявник відмовився здавати аналіз крові, який був необхідним для призначення
відповідного лікування. Окрім того, до поміщення у СІЗО заявник не
проходив відповідного лікування, що також могло негативно вплинути на стан його здоров’я.
69. Уряд також зазначав, що стан здоров’я заявника був сумісний
із умовами тримання його під вартою. Він отримував необхідне лікування та перебував під наглядом лікарів. Окрім того, тільки-но національний суд дійшов висновку про недоцільність подальшого тримання заявника під вартою, його було звільнено.
70. Отже, Уряд дійшов висновку про те, що у цій справі права заявника відповідно до ст. 3 Конвенції порушено не було.
(b) Оцінка Суду
71. Суд неодноразово наголошував на тому, що держава повинна
забезпечити тримання ув’язненої особи в умовах, які відповідають
принципу поваги до її людської гідності, а також у належний спосіб
забезпечити її здоров’я та добробут, враховуючи практичні потреби ув’язнення (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v.
Poland) [ВП], заява № 30210/96, пп. 92–94, ЄСПЛ 2000-ХІ). Отже, відсутність належної медичної допомоги може становити поводження, що
суперечить ст. 3 Конвенції (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan),
заяви №№ 9852/03 і 13413/04, від 29 листопада 2007 року; «Ухань проти
України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02, від 18 грудня 2008 року,
і «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02, від
21 жовтня 2010 року).
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72. Інші відповідні принципи, встановлені практикою Суду відповідно до ст. 3 Конвенції щодо лікування під час тримання під вартою, викладено в рішенні у згаданій справі «Сергій Антонов проти
України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (пп. 70–75).
73. Суд зазначає, що у цій справі в заявника після прибуття до
установи тримання під вартою було діагностовано низку серйозних
захворювань. Зокрема, в заявника було діагностовано III клінічну
стадію ВІЛ-інфекції, хронічний бронхіт, токсичну енцефалопатію та
невропатію, спричинену тривалим вживанням наркотичних речовин,
та залишкові зміни після перенесеного туберкульозу.
74. Суд також зазначає, що попри діагностування у заявника низки серйозних захворювань та ВІЛ-інфекції, протягом більш ніж року
йому не надавалося жодного лікування.
75. Уряд доводив, що невдовзі після поміщення заявника до установи тримання під вартою йому було запропоновано здати кров на
аналіз клітин CD4+, від чого він відмовився, а без цього аналізу неможливо було призначити йому відповідне лікування. Заявник заперечив цю заяву, твердячи, що медичний персонал СІЗО просто не зміг
зробити такий аналіз.
76. Суд зазначає, що в матеріалах справи міститься довідка від
7 лютого 2012 року, в якій зазначено, що заявник відмовився від «аналізу крові». Немає доказів того, що цей аналіз крові справді стосувався
аналізу на клітини CD4+. Суд не може погодитися з аргументом Уряду
про те, що заявник під час тримання під вартою сам унеможливив своє
лікування, відмовившись здати відповідний аналіз. Суд також зауважує, що коли у квітні 2013 року заявник пройшов аналіз на CD4+ клітини, протягом кількох тижнів йому було призначено АРТ. Таким чином,
навіть якщо заявник спочатку відмовився від аналізу, Уряд не надав
пояснення, чому цей аналіз не робився протягом більш ніж одного року, зважаючи на те, що наявність ВІЛ-інфекції у заявника було підтверджено, та з огляду на важливість аналізу для призначення лікування.
77. Заявник також страждав від низки інших захворювань, деякі з яких були спричинені опортуністичними інфекціями при ВІЛ.
Ці захворювання також не діагностувалися й не лікувалися доти, поки стан здоров’я заявника не став критичним і він не подав до Суду
заяву у зв’язку з цим.
78. Суд зазначає, що питання неналежної медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають в установах тримання під
вартою та виконання покарань України, вже розглядалось Судом
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у низці справ (див. рішення у справах «Кац та інші проти України»
(Kats and Others v. Ukraine), заява № 29971/04, від 18 грудня 2008 року, та
«Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine),
заява № 28005/08, від 14 березня 2013 року). Загальна ситуація з лікуванням ВІЛ-інфікованих осіб в Україні у зазначених установах також розглядається в рішенні у справі «Сергій Антонов проти України»
(Sergey Antonov v. Ukraine) (заява № 40512/13, від 22 жовтня 2015 року).
79. З огляду на зазначене, Суд вважає, що тривале ненадання заявникові належної медичної допомоги у зв’язку з його ВІЛ-інфекцією
та іншими захворюваннями під час тримання його під вартою становило нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
В. Стверджуване жорстоке поводження
та відсутність ефективного розслідування
за скаргами заявника

1. Щодо прийнятності
80. Уряд твердив, що заявник не надав достатніх доказів на
підтвердження своїх скарг про жорстоке поводження працівників
міліції. Зокрема, під час розслідування на національному рівні заявник надавав суперечливі показання. Так, одного разу заявник зазначив, що двоє працівників міліції, які його побили, були з обласної
міліції, а іншого разу він твердив, що один із правоохоронців сказав,
що пам’ятає заявника з колонії № 15. Крім того, показання сусідів заявника по камері також були суперечливими і попри твердження заявника про те, що його вдарили кілька разів, наступного дня в нього
не було виявлено жодних тілесних ушкоджень. Отже, єдиний доказ,
а саме діагноз, поставлений фельдшерами швидкої медичної допомоги, не міг слугувати доказом жорстокого поводження із заявником,
оскільки це був попередній діагноз, який згодом не підтвердився.
Уряд дійшов висновку, що скарги заявника на жорстоке поводження
були цілком необґрунтовані.
81. Уряд не надав зауважень щодо прийнятності скарги заявника
на неефективність розслідування його тверджень про жорстоке поводження.
82. Заявник не погодився з Урядом та доводив, що його твердження про жорстоке поводження були докладними. Він вказав кількість
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нападників, кількість ударів, яких він зазнав; вказав на те, що удари
завдавалися ребром долоні; вказав точну дату та час подій, а також
подробиці своєї розмови з працівниками міліції. Заявник вважав,
що саме національні органи влади повинні були встановити істину,
оскільки заявник і свідки у справі надали їм усю інформацію, якою
володіли. Зокрема, сусіди заявника по камері підтвердили, що його
було побито 30 січня 2013 року, і їхні показання доповнювали показання заявника.
83. Що стосується медичного огляду заявника 31 січня 2013 року, заявник доводив, що лікар робив його огляд у присутності двох
охоронців, а тому він боявся скаржитися на жорстоке поводження.
З іншого боку, перебуваючи у суді, він розповів про побиття бригаді
швидкої медичної допомоги. Окрім того, медичний огляд у лікарні
був поверховим, оскільки мав на меті вирішення питання про те, чи
сумісний стан здоров’я заявника з умовами тримання під вартою, та
був обмежений лише зовнішнім оглядом заявника (не було зроблено
УЗД або інших досліджень з метою перевірки діагнозу, поставленого
бригадою швидкої медичної допомоги). Проведена після цього судово-медична експертиза також не була надійною, оскільки ґрунтувалася на висновках поверхового медичного огляду.
84. Заявник дійшов висновку, що зазначені відомості були достатнім доказом того, що в Алчевському ІТТ він зазнав жорстокого
поводження з боку працівників міліції.
85. Суд зазначає, що скарга заявника була достатньо докладною
та підтвердженою доказами (діагноз бригади швидкої медичної допомоги, показання сусідів заявника по камері), щоб вважати, що вона
не є явно необґрунтованою в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд
також вважає, що скарги заявника на стверджуване жорстоке поводження та відсутність ефективного розслідування не є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути визнані прийнятними.

2. Щодо суті
(а) Ефективність розслідування
86. Заявник повторив, що органи влади не забезпечили ретельного
та ефективного .розслідування тверджень про жорстоке поводження
й за скаргами заявника, й за скаргами його захисника. Розслідування
зазначеної події проводилося тричі, оскільки постанови про закрит-
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тя кримінальної справи двічі скасовувалися судом та прокуратурою
у зв’язку з виявленими недоліками. Попри вказівки, надані згаданими органами, певні слідчі дії так і не було здійснено. Зокрема, не було
зроблено справжньої спроби провести очну ставку між заявником та
працівником міліції Со. Заявникові можна було показати фотографію
Со., щоб встановити, чи був він серед тих, хто, як твердилося, жорстоко поводився із заявником, але цього зроблено не було. Показання Со.
Про те, що 30 січня 2013 року він перебував на своєму робочому місці,
також перевірено не було.
87. Заявник також, не надаючи конкретних фактів, твердив, що
медичний огляд у його випадку не відповідав вимогам Посібника
ООН з питань ефективного розслідування і документування фактів
катувань та іншого жорстокого, нелюдського чи такого, що принижує
гідність, поводження або покарання (Стамбульський протокол).
88. Насамкінець заявник твердив, що у його справі відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
89. Уряд твердив, що прокуратурою було ефективно розслідувано
скарги заявника на жорстоке поводження. Зокрема, розслідування було розпочато невідкладно після подання скарг захисником заявника,
було допитано низку важливих свідків та здійснено судово-медичну
експертизу. Пізніше було допитано інших свідків (сусідів заявника
по камері) та перевірено додаткову інформацію. Скарги заявника на
жорстоке поводження було ретельно перевірено та зрештою відхилено 27 червня 2013 року як необґрунтовані. Розслідування було повним
і швидким, а всі вказівки суду та прокурора було виконано. Отже, порушення права заявника на ефективне розслідування за процесуальним аспектом ст. 3 Конвенції не відбулося.
90. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу на
жорстоке з нею поводження з боку представників держави, яке було
таким, що порушує ст. 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із
загальним обов’язком держави відповідно до ст. 1 Конвенції, за своїм
змістом вимагає ефективного офіційного розслідування. Таке розслідування має бути спроможним спричинити встановлення та покарання винних осіб. В іншому разі загальна юридична заборона катування
та нелюдського йп такого, що принижує гідність, поводження та покарання, попри свою фундаментальну важливість, була б неефективною на практиці, й у деяких випадках представники держави могли
би фактично безкарно порушувати права тих, хто перебуває під їхнім
контролем (див. рішення у справах «Ассенов та інші проти Болгарії»
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(Assenov and Others v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, п. 102, Reports
of Judgments and Decisions 1998-VIII, і «Лабіта проти Італії» (Labita v.
Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 131, ЄСПЛ 2000-IV).
91. Розслідування небезпідставних тверджень про жорстоке поводження також має бути ретельним. Це означає, що органи влади
завжди повинні сумлінно намагатися з’ясувати, що трапилося, та не
покладатися на поспішні або необґрунтовані висновки для закриття
кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу
для своїх рішень (див. згадане рішення у справі «Ассенов та інші проти
Болгарії» (Assenov and Others v. Bulgaria), п. 103 і наст.). Вони мають вживати всіх розумних і доступних їм заходів для отримання доказів, що
стосуються події, включно з, зокрема, показамиа свідків та висновмки
судових експертиз (див., із необхадними змінами, рішення у справах
«Танрікулу проти Туреччини» (Tannkulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94,
п. 104 і наст., ЄСПЛ 1999-IV, та «Гюль проти Туреччини» (Gül v. Turkey),
заява № 22676/93, п. 89, від 14 грудня 2000 року).
92. У цій справі заявник скаржився на побиття та залякування
з метою примусити його відмовитися від заяви до Суду та зізнатися
у вчиненні злочину, який йому інкримінувався. Наступного дня в заявника було діагностовано можливу тупу травму живота. Суд за таких
обставин вважає, що скарги заявника необхідно було розслідувати.
93. Суд зазначає, що розслідування скарг заявника було розпочато швидко. Проте через місяць справу було закрито за відсутністю
події злочину. Цю та дві наступні постанови про закриття кримінальної справи, порушеної за скаргою заявника, було скасовано судом та
прокуратурою у зв’язку з виявленими недоліками розслідування.
Сторони не повідомили Суд про остаточні результати провадження.
94. Суд зауважує, що окрім недоліків, вказаних національними
органами влади — таких як не проведення певних процесуальних
дій, — слід зазначити, що первинне медичне обстеження, яке згодом
стало підставою для численних висновків про відсутність у заявника
тілесних ушкоджень, було поверховим. Воно, вочевидь, мало на меті
встановити, чи були в заявника проблеми зі здоров’ям, які вимагали хірургічного втручання, та чи міг він перебувати під вартою, а не
встановити наявність у заявника тілесних ушкоджень (див., із необхідними змінами, рішення у справі «Кобець проти України» (Kobets v.
Ukraine), заява № 16437/04, п. 47, від 14 лютого 2008 року).
95. З огляду на відсутність остаточного рішення, встановлені національними органами влади недоліки та незабезпечення доказової
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бази через те, що не було здіснено належного медичного обстеження
заявника, Суд доходить висновку, що в цій справі відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
(b) Стверджуване жорстоке поводження
96. Уряд не надав жодних зауважень щодо суті цієї скарги.
97. Заявник повторив свої аргументи щодо прийнятності цієї
скарги (див. пп. 82–83).
98. Як неодноразово зазначав Суд, ст. 3 Конвенції є втіленням однієї з найбільш основоположних цінностей демократичного суспільства. Конвенція категорично забороняє катування або нелюдське чи
таке, що принижує гідність, поводження або покарання, незалежно від
обставин чи поведінки потерпілого (див., серед інших джерел, згадане
рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], п. 119).
99. Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер свого завдання
та визнає, що має бути обережним, перебираючи на себе роль суду
першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це неминуче не вимагається з огляду на обставини справи (див., напр., ухвалу
щодо прийнятності у справі «Маккерр проти Сполученого Королівства»
(McKerr v. the United Kingdom), заява № 28883/95, від 4 квітня 2000 року).
Проте, коли висуваються твердження відповідно до ст. 3 Конвенції,
Суд повинен здійснити особливо ретельний аналіз навіть тоді, коли
провадження та розслідування на національному рівні вже відбулися
(див., із необхідними змінами, рішення у справі «Рібіч проти Австрії»
(Ribitsch v. Austria), від 4 грудня 1995 року, п. 32, Серія А, № 336).
100. Суд також нагадує, що, оцінюючи докази, він, як правило, застосовує критерій доведеності «поза розумним сумнівом» (див. рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United
Kingdom) від 18 січня 1978 року, п. 161, Серія А № 25). Проте така доведеність може випливати із сукупності ознак чи схожих неспростовних
презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених між собою.
101. У цій справі заявник доводив, що працівники міліції били
його по печінці та нирках, аби знеохотити його від подання заяви до
Суду та змусити його зізнатися у вчиненні злочину. Суд зазначає, що
Уряд заперечив наявність у заявника будь-яких тілесних ушкоджень.
Проте надані у зв’язку з цим докази було отримано під час неповноцінного розслідування. Як уже зазначалося, наступного дня в заявника було діагностовано можливу тупу травму живота. Припускаючи,
що ці ушкодження були достатньо серйозними, щоб становити жорс-
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токе поводження в сенсі ст. 3 Конвенції, залишається встановити, чи
можуть державні органи влади нести відповідальність відповідно до
ст. 3 Конвенції за завдання цих ушкоджень.
102. Суд зазначає, що за відсутності ефективного розслідування
скарг заявника ключові питання справи залишаються нез’ясованими,
а за відсутності будь-яких переконливих свідчень щодо характеру
зазначених ушкоджень та можливої причини їх виникнення Суд не
може встановити «поза розумним сумнівом», що їх було завдано саме
працівниками міліції.
103. За таких обставин Суд не може встановити, що відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПРАВУ
НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ЗАЯВУ ВІДПОВІДНО
ДО СТАТТІ 34 КОНВЕНЦІЇ
104. Заявник також скаржився на те, що його було піддано тиску
з метою знеохотити його підтримувати свою заяву до Суду. Він посилався на ст. 34 Конвенції, відповідна частина якої передбачає таке:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи ... Високі Договірні
Сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права».

105. Уряд наполягав на тому, що скарги заявника на жорстоке поводження були необґрунтованими. Його твердження було розслідувано та відхилено. Отже, заявник не довів порушення його права на
подання заяви до Європейського суду з прав людини.
106. Заявник наполягав на своїй скарзі. Він також посилався на
заяву, яку зробила його захисник пані Семенюк (див. п. 17), та зазначив, що вона підтверджувала наявність у державних органів влади
підвищеного інтересу до його заяви до Суду.
107. Суд насамперед зазначає, що скарга відповідно до ст. 34
Конвенції має процесуальний характер, а отже, не порушує жодного питання щодо прийнятності в рамках Конвенції (див. рішення
у справі «Юліан Попеску проти Румунії» (Iulian Popescu v. Romania), заява
№ 24999/04, п. 29, від 4 червня 2013 року).
108. Суд також нагадує, що надзвичайно важливою умовою ефективного функціонування механізму подання індивідуальних заяв,
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запровадженого ст. 34 Конвенції, є забезпечення заявникам або потенційним заявникам можливості вільно спілкуватися із Судом без
жодного тиску з боку державних органів з метою примусити заявників відкликати чи змінити свої скарги (див., серед інших джерел, рішення у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others
v. Turkey) від 16 вересня 1996 року, п. 105, Reports of Judgments and
Decisions 1996-IV).
109. Суд зазначає, що в цій справі немає узгоджених доказів на
підтвердження скарг заявника. Зокрема, неналежне розслідування
скарги заявника на жорстоке поводження унеможливлює встановлення того, що насправді його залякували з метою знеохотити його від
подання заяви до Суду.
110. Посилаючись на зазначені висновки щодо скарги заявника
відповідно до матеріального аспекту ст. 3 Конвенції, Суд не може дійти висновку, що держава не виконала свого обов’язку звідповідно до
ст. 34 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
111. 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

112. Заявник вимагав 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
113. Уряд повторив, що порушення прав заявника у цій справі не
було, а отже вимоги заявника щодо відшкодування моральної шкоди
мають бути відхилені.
114. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявникові 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

115. Заявник, якому було надано правову допомогу, не вимагав
компенсації судових та інших витрат.
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C. Пеня

116. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з ненаданням заявникові належної медичної допомоги під час тримання
під вартою.
3. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з непроведенням ефективного розслідування скарг заявника на жорстоке
поводження.
4. Ухвалює, що не відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку
з твердженнями заявника про жорстоке поводження.
5. Ухвалює, що держава виконала свій обов’язок за ст. 34 Конвенції.
6. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові 10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму
будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має
бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
7. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 жовтня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

Х. Касадеваль
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 «Савінов проти України»
(Заява № 5212/13)
Рішення
Страсбург
22 жовтня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
22 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Савінов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Касадеваль, голова,		
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,			
п. А. Потоцький,
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пані Х. Єдерблом,		
п. А. Пейхал,
пані С. О’Лірі,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 вересня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 5212/13) проти України, поданій
21 січня 2013 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України паном Едуардом Володимировичем Савіновим (далі — заявник).
2. Інтереси заявника представляла пані О. Є. Сапожнікова —
юрист, яка практикує у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Борис
Бабін із Міністерства юстиції України.
3. Заявник твердив, що йому не було надано належної медичної
допомоги під час тримання його під вартою та відбування покарання
у період від 30 грудня 2006 року до 18 березня 2013 року, та що він не мав
ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку зі своєю скаргою.
4. 18 березня 2013 року Суд згідно з правилом 39 Регламенту Суду
вирішив надати Уряду вказівку про те, що він повинен «негайно, за
допомогою відповідних засобів, забезпечити належне лікування заявника з огляду на його ВІЛ-інфекцію».
5. 8 липня 2013 року про зазначені скарги було повідомлено Уряд,
а решту скарг у заяві визнано неприйнятними. Того ж дня Суд припинив дію тимчасового заходу, щодо якого Уряду було надано вказівку
відповідно до правила 39 Регламенту Суду.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
6. Заявник народився у 1970 році. Згідно з останньою наявною інформацією після звільнення з-під варти у червні 2013 року заявник
переїхав до м. Іллічівська. Про своє теперішнє місце перебування він
Суд не повідомив.
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A. Кримінальне провадження щодо заявника

7. Згідно з інформацією, наданою Урядом, 21 серпня 2006 року
Іллічівський міський суд Одеської області призначив заявнику покарання у вигляді позбавлення волі строком на два роки за злочини,
пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, звільнивши його
від відбування покарання з випробуванням. Того ж дня той самий суд
як запобіжний захід обрав заявнику тримання під вартою, оскільки
заявник також підозрювався у вчиненні крадіжки.
8. 29 травня 2007 року Іллічівський міський суд призначив заявнику покарання у вигляді позбавлення волі строком на один рік за
скоєння крадіжки.
9. 25 червня 2008 року той самий суд визнав заявника винним
у завданні тяжких тілесних ушкоджень та призначив йому покарання
у вигляді восьми з половиною років позбавлення волі. Оскільки заявник мав попередні невідбуті судимості, сукупний строк відбуття
покарання склав дев’ять років.
B. Тримання заявника під вартою та його лікування

10. Згідно з твердженнями Уряду позитивні результати аналізу
на наявність вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) заявник отримав ще
у 1996 році. Відповідно до наявної інформації, перебуваючи на волі,
заявник один раз (18–22 вересня 2003 року) перебував на лікуванні
в інфекційному відділені лікарні (діагноз вказано не було).
11. 30 грудня 2006 року заявника було затримано та поміщено до
ізолятора тимчасового тримання Іллічівського міського відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Одеській області (далі — Іллічівський ІТТ). Уряд повідомив, що встановити
точний строк перебування заявника у згаданій установі неможливо
у зв’язку зі знищенням відповідних документів.
12. У період від 15 січня 2007 року до 25 грудня 2008 року заявника тримали в Ізмаїльському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО). Він
також перебував там від 10 березня до 4 травня 2009 року.
13. Згідно з твердженнями Уряду 15 січня 2007 року заявника було оглянуто та встановлено, що він «практично здоровий». Упродовж
свого перебування у СІЗО заявник проходив такі огляди та курси лікування: щонайменше тричі у 2007 і 2008 роках заявник проходив
рентгенографію (легень і серця — жодної патології виявлено не було)
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та одного разу здавав аналіз крові (реакція Вассермана, результат
негативний). У липні та листопаді 2008 року його також оглянув
фельдшер і діагностував у нього простатит. Заявнику було призначено ліки.
14. У період від 26 грудня 2008 року до 10 березня 2009 року заявник відбував покарання в Одеській виправній колонії № 14. Він також
перебував там від 5 травня 2009 року до 5 вересня 2012 року.
15. В Одеській виправній колонії № 14 у березні 2009 року заявник
пройшов медичний огляд, за результатами якого було встановлено,
що він «практично здоровий». У грудні 2009 року заявник хворів на
вірусну респіраторну інфекцію. У січні та вересні 2011 року заявника
оглядав лікар-терапевт. Згодом у заявника було діагностовано тромбофлебіт і йому призначено курс лікування. Двічі — у 2011 і 2012 роках — заявник проходив рентгенографію, жодної патології при цьому
виявлено не було.
16. У період від 23 листопада до 3 грудня 2011 року заявник перебував у медичній частині з діагнозом тромбофлебіт. У листопаді 2011 року керівництво Одеської виправної колонії подало до Головного управління санітарно-епідеміологічної служби в Одеській області запит про
ВІЛ-статус заявника. 23 листопада 2011 року було отримано відповідь
про те, що ВІЛ-інфекцію в заявника діагностовано у 1996 році.
17. 4 травня 2012 року ВІЛ-інфекцію у заявника було діагностовано терапевтом.
18. У липні-серпні 2012 року заявник неодноразово здавав кров
на аналізи, зокрема й аналіз на CD4+ клітини, результат якого становив 74 клітини. 12 серпня 2012 року заявнику було поставлено діагноз:
IV клінічна стадія ВІЛ-інфекції, туберкульоз лімфатичних вузлів та
орофарингеальний кандидоз. Було зазначено, що стан здоров’я заявника є критичним. 30 серпня 2012 року заявнику було призначено
протитуберкульозне лікування.
19. У період від 7 вересня до 12 жовтня 2012 року заявник лікувався в інфекційному відділенні міжобласної багатопрофільної лікарні
при Даріївській виправній колонії № 10 Херсонської області. Заявник
неодноразово здавав аналізи крові та сечі, проходив рентгенографію
та інші дослідження, необхідні для підтвердження діагнозу туберкульозу та його лікування. Він також здав аналіз крові на CD4+ клітини,
результат якого становив 98 клітин. Заявника оглянули лікарі і йому
було призначено курс лікування. При виписці з відділення у заявника
було діагностовано IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції, туберкульоз лім-
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фатичних вузлів, орофарингеальний кандидоз, лейкопенію, дефіцит
маси тіла на 8%, хронічний гепатит та хронічний панкреатит. Йому
було рекомендовано пройти огляд у лікаря-інфекціоніста з метою
призначення курсу антиретровірусної терапії (далі — АРВ-терапія).
20. 12 жовтня 2012 року заявник прибув до міжобласної спеціалізованої туберкульозної лікарні при Голопристанській виправній колонії № 7. У нього було діагностовано туберкульоз периферійних
лімфовузлів, втрату маси тіла на 8%, анемію, лейкопенію, хронічний
гепатит у стадії нестійкої ремісії та хронічний панкреатит у фазі
ремісії. Тут заявник пройшов низку досліджень і йому було призначено лікування, зокрема від туберкульозу.
21. 26 жовтня 2012 року заявника було оглянуто лікарем-інфекціоністом і в нього діагностовано IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції та
туберкульоз периферійних лімфатичних вузлів. У листопаді-грудні
2012 року заявника оглядав хірург, який діагностував у нього післятромбофлебітичний синдром обох нижніх кінцівок (набряково-виразкова форма), та призначив курс лікування. У період від листопада
2012 року до січня 2013 року заявник проходив подальші дослідження та здавав аналізи. Зокрема, 21 листопада 2012 року заявнику було
зроблено аналіз крові на CD4+ (результат якого становив 44 клітини
або 18,4%).
22. Згідно з твердженнями Уряду 17 грудня 2012 року заявника
оглянув лікар-інфекціоніст і під час огляду заявник просив призначити АРВ-терапію, проте АРВ-терапію не було призначено у зв’язку
з відсутністю ліків. Начальник Голопристанської виправної колонії
звернувся до Одеського обласного центру з профілактики та боротьби
зі СНІДом з проханням надати ліки, необхідні для АРВ-терапії. Листом від 15 січня 2013 року в задоволенні запиту було відмовлено на тій
підставі, що такі ліки засудженим повинна надавати сама пенітенціарна установа. Було також зазначено, що тільки-но заявника буде
звільнено, йому буде забезпечено відповідну медичну допомогу.
23. Із наявних матеріалів справи випливає, що ліки для АРВ-терапії заявника було згодом надано неурядовою організацією в кількості, яка дозволяла продовжувати лікування до лютого 2013 року.
У подальшому заявник продовжував отримувати необхідні ліки.
24. 4 і 25 лютого 2013 року начальник Голопристанської колонії
подавав до Голопристанського районного суду Херсонської області (далі — Голопристанський районний суд) подання про звільнення
заявника відповідно до ст. 84 Кримінального кодексу України, в яких
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зазначалося, що заявник хворіє на СНІД та має інші серйозні проблеми зі здоров’ям. Подання ґрунтувалися на висновках медичної комісії, згідно з якими частина захворювань заявника входила в перелік
захворювань, які дають пенітенціарній установі підстави для клопотання про звільнення.
25. 11 лютого і 11 березня 2013 року відповідно зазначений суд
відмовляв у задоволенні подань переважно на тій підставі, що заявник неодноразово засуджувався за вчинення тяжких злочинів (останнього разу — за скоєння злочину проти життя та здоров’я його матері,
внаслідок чого вона померла), а під час відбування покарання до нього дванадцять разів застосовувалися заходи стягнення, що свідчило
про його постійну асоціальну поведінку та небажання стати на шлях
виправлення. Згідно з висновками суду заявник продовжував становити небезпеку для суспільства. У своїй ухвалі від 11 лютого 2013 року
суд також зазначив, що з матеріалів подання начальника виправної
колонії не випливало, що СНІД у заявника було діагностовано лікарем
відповідної спеціалізації. Окрім того, не було жодної інформації щодо
наявності в заявника родичів або близьких, які б могли доглядати за
ним після його звільнення.
26. 15 березня 2013 результат аналізу вмісту у крові клітин CD4+
становив 129 клітин.
27. 25 березня 2013 року Уряд надав медичну інформацію, згідно з якою тяжкість стану здоров’я заявника оцінювалася як середня.
Діагностовані в нього ВІЛ і туберкульоз було підтверджено, а також
зазначено, що заявник, крім того, страждає на гіпертермію, хронічний гепатит, хронічний панкреатит, післятромбофлебітичний синдром, анемію, серйозне пригнічення імунітету, втрату ваги та діарею.
Заявник перебував у Голопристанській виправній колонії під по
стійним наглядом лікарів-фтизіатрів та інфекціоністів й отримував
АРВ-терапію та протитуберкульозне лікування, а також симптоматичне лікування і вітаміни.
28. 22 квітня 2013 року Голопристанський районний суд відмовив
у задоволенні ще одного подання начальника виправної колонії про
звільнення заявника у у зв’язку зі станом його здоров’я. Суд зазначив,
що заявник хворий на СНІД та низку інших серйозних захворювань.
Проте суд дійшов висновку, що заявник мав численні судимості за
вчинення злочинів, зокрема тяжких. Під час відбування покарання до
нього неодноразово застосовувалися заходи стягнення. Суд уже двічі
відмовляв у задоволенні подібних подань про звільнення, і не було
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жодних доказів того, що стан здоров’я заявника погіршився порівняно з часом, коли було відмовлено в задоволенні останнього подання.
29. 20 червня 2013 року апеляційний суд Херсонської області скасував зазначену ухвалу та постановив звільнити заявника у зв’язку
з тяжким захворюванням.
30. 26 червня 2013 року заявника було звільнено.
II. ВІДПОВІДНе НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО І ДОКУМЕНТИ
31. Стаття 84 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема,
що особа, яка після скоєння злочину або ухвалення вироку захворіла
на тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути
звільнена від подальшого відбування покарання. Ухвалюючи рішення
з цього питання, суд має враховувати тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи.
32. Інші відповідні положення національного законодавства,
міжнародного права та документи наведено в рішенні у справі «Сергій
Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (заява № 40512/13,
пп. 40–53 і 55–56, від 22 жовтня 2015 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції на те, що
був підданий катуванню, оскільки органи влади у період від грудня
2006 року до березня 2013 року не забезпечували його належною медичною допомогою. Стаття, на яку він посилався, передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо прийнятності

34. Уряд доводив, що заявник не вичерпав ефективних національних засобів юридичного захисту у зв’язку зі своїми скаргами. Зокре-
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ма, заявник повинен був подати скарги до прокуратури, повноваження якої полягають у здійсненні нагляду за дотриманням і належним
застосуванням законів у пенітенціарних установах. Рішення прокурора з цих питань є обов’язковими та повинні виконуватися негайно.
Заявник не скаржився прокурору на відсутність належної медичної
допомоги.
35. Заявник твердив, що медичний персонал був обізнаний про
його захворювання, але він потребував лікування у спеціалізованій
установі.
36. Суд зазначає, що він уже відхиляв подібні заперечення, що
ґрунтувалися на невичерпанні засобів юридичного захисту, і встановлював, що засіб юридичного захисту, на який посилався Уряд, був
неефективним, оскільки не було доведено, що його застосування могло забезпечити покращення умов тримання заявників (див. рішення
у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01,
пп. 69, від 28 березня 2006 року, і нещодавнє рішення у справі «Буглов
проти України» (Buglov v. Ukraine), заява № 28825/02, п. 74, від 10 липня
2014 року), і не вбачає підстав відступати у цій справі від згаданого
висновку. Отже, Суд вважає, що цю скаргу не може бути відхилено на
підставі невичерпання національних засобів юридичного захисту.
37. Проте Суд вважає, що скарга заявника стосовно періоду від
грудня 2006 року до листопаду 2011 року є неприйнятною з наступних причин.
38. Суд зазначає, що у цій справі заявник є ВІЛ-інфікованим
впродовж близько двадцяти років. Заявник твердив, що він повідомив адміністрацію установи тримання під вартою про те, що він
ВІЛ-інфікований, коли його було взято під варту у грудні 2006 року, але
сторони не надали доказів на підтвердження або спростування цього
твердження. Навіть якщо припустити, що керівництво Іллічівського
ІТТ знало про те, що заявник ВІЛ-інфікований, Суд зауважує, що до
переведення до СІЗО, а згодом — до Одеської виправної колонії № 14,
заявник перебував в Іллічівському ІТТ щонайбільше два тижні.
39. Щодо медичної допомоги, яку заявник отримував у період від
січня 2007 року до листопаду 2011 року, Суд зазначає, що заявник не
надав жодних доказів того, що до взяття під варту він проходив будьяке лікування, яке потребувало продовження, що в СІЗО та в Одеській
виправній колонії № 14 він повідомив про свої проблеми зі здоров’ям
лікарів або що будь-які з його скарг стосовно стану його здоров’я не
було належно розглянуто.
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40. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4 ст. 35 Конвенції.
41. Суд також зазначає, що скарга заявника стосовно періоду від
листопада 2011 року до березня 2013 року не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
В. Щодо суті

42. Уряд наполягав на тому, що під час відбування покарання
у вигляді позбавлення волі заявник отримував належну медичну допомогу. Уряд зауважив відсутність доказів того, що до серпня 2013 року заявник повідомляв адміністрації установ виконання покарань
про те, що є ВІЛ-інфікованим. Проте заявник був ВІЛ-інфікованим
впродовж значного проміжку часу, та, перебуваючи на свободі, не
проходив жодного лікування. Тільки-но стан здоров’я заявника погіршився, він пройшов низку оглядів і був поміщений до спеціалізованої
лікарні. Там за ним наглядали лікарі, і йому у повному обсязі надавалися необхідні ліки. Зокрема, у заявника у 2012 році було діагностовано туберкульоз та надано необхідне лікування. Отже, порушення ст. 3
Конвенції у справі заявника не відбулося.
43. Заявник наполягав на тому, що йому не надавалося жодного
лікування доти, поки стан його здоров’я значно не погіршився. Заявник твердив, що керівництво пенітенціарних установ намагалося
приховати реальну ситуацію. Зокрема, в середині березня 2013 року
у нього вимагали підписати довідку, в якій зазначалося, що результат
його аналізу CD4+ становив 120 клітин, що було неправдою. Заявник
також твердив, що призначені йому ліки він фактично ніколи не отримував. Зокрема, Уряд не надав жодних доказів на підтвердження
свого твердження про те, що заявник отримував призначені ліки.
44. Суд неодноразово наголошував на тому, що держава повинна
забезпечити тримання ув’язненої особи в умовах, які відповідають
принципу поваги до її людської гідності, а також у належний спосіб
забезпечити її здоров’я та добробут з огляду на практичні потреби
ув’язнення, зокрема, через надання їй необхідної медичної допомоги (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП],
заява № 30210/96 пп. 92–94, ЄСПЛ 2000-ХІ). Отже, відсутність належної медичної допомоги може становити поводження, що суперечить
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ст. 3 Конвенції (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви
№№ 9852/03 і 13413/04, від 29 листопада 2007 року, «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява № 30628/02 від 18 грудня 2008 року,
і «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02, від
21 жовтня 2010 року).
45. Інші відповідні принципи, встановлені Судом у його практиці
щодо ст. 3 Конвенції стосовно лікування під час ув’язнення, викладено в рішенні у згаданій справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey
Antonov v. Ukraine) (пп. 70–75).
46. Суд зазначає, що з листопада 2011 року стан здоров’я заявника
вочевидь погіршився і його було поміщено до медичної частини. У той
час адміністрація Одеської виправної колонії з власної ініціативи подала запит про ВІЛ-статус заявника й отримала підтвердження, що
заявник був ВІЛ-інфікованим.
47. Суд зауважує що попри отриману інформацію, вперше аналіз
крові заявника для встановлення кількості CD4+ клітини було зроблено лише через сім місяців і що попри низький рівень цих клітин
і діагностовану IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції, курс АРВ-терапії
заявнику було розпочато лише наприкінці грудня 2012 року, як видається, за допомоги спеціалізованої НУО. Ця бездіяльність сама до
собі становить нелюдське й таке, що принижує гідність, поводження,
яке суперечить ст. 3 Конвенції.
48. Що стосується тверджень заявника про те, що він не отримував призначені ліки, Суд нагадує, що необґрунтованого твердження
про відсутність, затримку або в інший спосіб неналежну медичну допомогу зазвичай недостатньо, щоб порушити питання відповідно до
ст. 3 Конвенції. Правдоподібна скарга зазвичай має включати, зокрема, достатні посилання на захворювання, про яке йдеться, лікування,
яке заявник просив надати та яке було призначено або в наданні якого
було відмовлено, та певні докази — наприклад, висновки експертів,
здатні виявити серйозні недоліки в наданні заявнику медичної допомоги (див. рішення у справі «Валерій Самойлов проти Росії» (Valeriy
Samoylov v. Russia), заява № 57541/09, п. 80, від 24 січня 2012 року).
49. Суд також зазначає, що він уже розглянув велику кількість
справ проти України за скаргами на неналежне медичне обслуговування, яке надавалось ув’язненим (див., як нещодавні приклади,
рішення у справах «Барило проти України» (Вагіlо v. Ukraine), заява
№ 9607/06, від 16 травня 2013 року, і «Кушнір проти України» (Kushnir
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v. Ukraine), заява № 42184/09, від 11 грудня 2014 року). За відсутності
в Україні ефективного засобу юридичного захисту щодо відповідних
скарг (див. пп. 58–59). Суд перед тим, як встановити, чи було дотримано гарантій ст. 3 Конвенції, повинен був сам здійснити безпосередню
оцінку доказів.
50. У зв’язку з цим Суд нагадує, що тоді, коли подаються скарги
відповідно до ст. 3 Конвенції, Суд має здійснити «особливо ретельну
перевірку» (див. рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine) заява № 42310/04, п. 148, від
21 квітня 2011 року). Проте це завдання ускладнюється необхідністю
оцінювати докази, які вимагають спеціальних знань у різних галузях
медицини. У зв’язку з цим Суд наголошує, що він уважно ставиться до
субсидіарного характеру свого завдання та визнає, що має бути обережним, виконуючи роль суду першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це неминуче не вимагається з огляду на обставини
справи (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Маккерр проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), заява № 28883/95,
від 4 квітня 2000 року). Суд також нагадує, що до його завдань не належать питання, які є виключною компетенцією лікарів, та встановлення того, чи насправді заявник вимагав такого лікування впродовж
відповідного періоду (див. рішення у справі «Є. А. проти Росії» (Е. А. v.
Russia), заява № 44187/04, п. 57, від 23 травня 2013 року), а також чи в
належний спосіб обраний курс лікування відображав потреби заявника (див. згадане рішення у справі «Ухань проти України» (Ukhan v.
Ukraine), п. 76, і рішення у справі «Охріменко проти України» (Okhrimenko
v. Ukraine), заява № 53896/07, п. 71, від 15 жовтня 2009 року). Зважаючи
на зазначене, а також беручи до уваги вразливість заявників з огляду
на їхнє ув’язнення, Суд вважає, що саме Уряд має надати правдоподібні та переконливі докази на підтвердження того, що зазначений заявник отримував під час ув’язнення комплексну та належну медичну
допомогу.
51. Відповідно до згаданих принципів Суд зазначає, що докази,
надані Урядом на підтвердження свого твердження про те, що медична допомога заявнику була належною та що він отримував призначені
ліки у повному обсязі, є незадовільними. Копія медичної картки заявника є дуже низької якості, часто нечитабельна, а відомості, що у ній
містяться, є загальними та уривчастими. Зокрема, неможливо дійти
висновку, які скарги заявника було розглянуто, та встановити, якою
мірою забезпечувалося призначене лікування.
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52. Суд нагадує, що питання неналежної медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають в установах тимчасового
тримання та виконання покарань України, вже розглядалося Судом
у низці справ (див. рішення у справах «Кац та інші проти України»
(Kats and Others v. Ukraine), заява № 29971/04, від 18 грудня 2008 року,
«Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06, від
20 травня 2010 року, та «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov
and Islyamova v. Ukraine), заява № 28005/08, від 14 березня 2013 року).
Загальну ситуацію з поводженням із ВІЛ-інфікованими особами в зазначених установах також було розглянуто в рішенні у справі «Сергій
Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (заява № 40512/13,
від 22 жовтня 2015 року).
53. Зважаючи на зазначене та, зокрема, з огляду на ненадання
адміністрацією СІЗО оперативного та належного лікування заявнику у зв’язку з його ВІЛ-інфекцією, Суд доходить висновку, що в період від листопада 2011 року до березня 2013 року заявнику під час
ув’язнення належної медичної допомоги не надавалося, що становило нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
54. Заявник скаржився на те, що у зв’язку зі своєю скаргою відповідно до ст. 3 Конвенції він не мав ефективного національного засобу юридичного захисту. Він посилався на ст. 13 Конвенції, яка перед
бачає таке:
«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».
A. Щодо прийнятності

55. Уряд не надав жодних зауважень з приводу прийнятності цієї
скарги.
56. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
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B. Щодо суті

57. Сторони не надали жодних зауважень щодо суті цієї скарги.
58. Суд вказує на те, що ст. 13 Конвенції гарантує доступність на
національному рівні засобу юридичного захисту, здатного забезпечити
втілення в життя суті конвенційних прав і свобод незалежно від того,
в якій формі вони закріплені в національному правовому порядку. Посилаючись на свою попередню практику (див., серед інших джерел, згадане рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), пп. 113–
116, та рішення у справі «Двойних проти України» (Dvoynykh v. Ukraine),
заява № 72277/01, п. 72, від 12 жовтня 2006 року), на свої нещодавні ви
сновки (див. згадане рішення у справі «Барило проти України» (Barilo v.
Ukraine), пп. 104–105) та на обставини цієї справи, Суд доходить висновку, що Уряд не довів, що заявник мав практичну можливість отримати
у зв’язку зі своєю скаргою будь-які ефективні засоби юридичного захисту, тобто засоби, які могли би запобігти виникненню або продовженню
порушень або могли забезпечити заявнику належне відшкодування.
59. Отже, Суд доходить висновку, що відбулося порушення ст. 13
Конвенції у зв’язку з відсутністю в національному законодавстві
ефективного та доступного засобу юридичного захисту щодо скарги
заявника на відсутність належної медичної допомоги.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
60. 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

61. Заявник вимагав 20 000 євро відшкодування моральної шкоди.
62. Уряд наполягав на тому, що в цій справі порушення прав заявника не відбулося, а тому його вимоги є безпідставними. У будь-якому
разі Уряд вважав вимоги заявника надмірними.
63. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявнику 10 000 євро відшкодування моральної шкоди.
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B. Судові та інші витрати

64. Заявник також вимагав 910 євро компенсації судових та інших
витрат.
65. Уряд доводив, що зазначена сума є надмірною, та що послуги,
вказані у договорі про надання правової допомоги заявнику, не відповідають фактично наданим послугам.
66. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі ви
трати були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі адвокат заявника, який представляв його інтереси
впродовж провадження у Суді, надав копію договору із заявником про
надання правової допомоги, згідно з яким адвокат мав представляти інтереси заявника на національному рівні та підготувати заяву до
Суду. З огляду на наявні у нього документи та зазначені критерії, Суд
вважає за належне присудити суму, що вимагалася.
С. Пеня

67. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує неприйнятною скаргу заявника відповідно до ст. 3 Конвенції про неналежну медичну допомогу у період від грудня 2006 року
до листопаду 2011 року, а решту скарг у заяві — прийнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку з ненаданням заявнику належної медичної допомоги у період від листопада 2011 року до березня 2013 року.
3. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 13 Конвенції у зв’язку
з відсутністю ефективних засобів юридичного захисту стосовно скарг
на ненадання медичної допомоги.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити такі суми, що мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
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i) 10000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та додатково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
ii) 910 (дев’ятсот десять) євро компенсації судових та інших
витрат та додатково суму будь-яких податків, що можуть
нараховуватися заявнику;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток 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 щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 жовтня
року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту 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 «Сокіл проти України»
(Заява № 9414/13)
Рішення
Страсбург
22 жовтня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
22 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Сокіл проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Касадеваль, голова,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,
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п. А. Потоцький,		
пані Х. Єдерблом,
п. А. Пейхал,		
пані С. О’Лірі,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 вересня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 9414/13) проти України, поданій
5 лютого 2013 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України паном Максимом Вікторовичем Соколом (далі — заявник).
2. Інтереси заявника, якому було надано правову допомогу, представляла пані Н. Г. Охотнікова — юрист, яка практикує у м. Харкові.
Уряд України (далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Борис Бабін із Міністерства юстиції
України.
3. Заявник твердив, що під час тримання його під вартою йому не
було забезпечено належну медичну допомогу.
4. 21 лютого 2014 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1981 році. Згідно з останньою наявною інформацією у січні 2014 року заявника було звільнено у зв’язку з завершенням строку покарання. Про своє теперішнє місцезнаходження він
Суд не повідомив.
6. Згідно з наявними медичними документами заявник є наркозалежним з 1996 року. У 1997 році у заявника було діагностовано
гепатит C та цироз печінки. Заявник є ВІЛ-інфікованим з 2008 року.
У 2008 році у нього також було виявлено туберкульоз.
7. У березні 2010 року заявника було взято під варту й поміщено до Київського слідчого ізолятора (далі — СІЗО). 13 липня 2010 ро-
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ку Оболонським районним судом м. Києва заявникові за вчинення
крадіжки та збут наркотичних засобів було призначено покарання
у вигляді п’яти років позбавлення волі. 4 вересня 2010 року заявника було переведено до Білоцерківської виправної колонії № 35 для
відбування покарання. У травні 2011 року в заявника було діагностовано IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції. 24 травня 2011 року результат
аналізу крові заявника на визначення кількості CD4+ клітин становив
687 (16,3%). 7 липня 2011 року Ірпінський міський суд Київської області звільнив його від відбування невідбутої частини строку покарання
у зв’язку з поганим станом здоров’я.
8. 25 липня 2011 року заявника було взято на облік у Київському
міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом для проходження регулярних медичних оглядів.
9. 1 лютого 2012 року Дніпровським районним судом м. Києва заявникові за вчинення крадіжки було призначено покарання у вигляді
чотирьох років позбавлення волі.
10. 2 лютого 2012 року заявника було поміщено до Київського
СІЗО. Після прибуття заявника було оглянуто медичними працівниками, йому було зроблено дві рентгенографії грудної клітки. Заявникові було рекомендовано проконсультуватися з фтизіатром.
11. 8 лютого 2012 року заявника оглянув фтизіатр і діагностував
у нього залишкові зміни у правій легені після перенесеного тубер
кульозу.
12. 16 або 20 березня 2012 року (у відповідних документах зазначено обидві дати) заявника було поміщено до медичної частини
СІЗО. Там він перебував до 18 лютого 2013 року з такими діагнозами:
гостра гемороїдальна кровотеча, геморой, хронічна полінаркоманія,
III клінічна стадія ВІЛ-інфекції, орофаренгіальний кандидоз, хронічний вторинний кандидоз, ентероколіт у стадії загострення, хронічний гепатит, залишкові явища перенесеного туберкульозу легенів,
печінково-клітинна недостатність та інші захворювання. Заявникові
було призначено різні медичні препарати.
13. Згідно з твердженнями Уряду лікарі медичної частини СІЗО
неодноразово оглядали заявника. Зокрема, 22 березня 2012 року заявника оглянув хірург, а терапевт його оглядав у такі дати: 11, 16, 21 та
25 травня 2012 року — у зв’язку зі скаргами на підвищену температуру та слабкість; 18 та 22 червня 2012 року — у зв’язку зі скаргами на
підвищену температуру та слабкість; 16 липня 2012 року — у зв’язку
зі скаргами на кашель з виділенням мокротиння, пітливість, загаль-
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ну слабкість і підвищення температури; 1, 3, 10, 15, 23 та 28 серпня
2012 року, 4 та 10 вересня 2012 року, 4, 10, 15, 22 та 29 жовтня 2012 року,
5, 9, 16, 23 та 29 листопада 2012 року, а також 5, 11, 18, 24 та 27 грудня
2012 року.
У більшості після цих оглядів було вирішено продовжити призначений курс лікування.
14. На додаток до зазначених консультацій, у період від березня
2012 року до 18 лютого 2013 року заявнику було надано таку медичну
допомогу: 10 квітня 2012 року він пройшов флюорографічне обстеження грудної клітки і йому було рекомендовано звернутися до фтизіатра.
Згодом заявника було оглянуто й у нього було діагностовано залишкові зміни у правій легені після перенесеного туберкульозу. 13 липня 2012 року він ще раз проконсультувався з фтизіатром, а 24 жовтня
2012 року заявника оглянув лікар-інфекціоніст і діагностував у нього,
зокрема, IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції. Крім того, виникла підозра
на рецидив туберкульозу в заявника, а тому йому було рекомендовано пройти додаткову рентгенографію, яку заявник пройшов 7 листопада 2012 року. 14 листопада 2012 року фтизіатр оглянув заявника
та дійшов висновку про відсутність у нього будь-яких ознак активної
форми туберкульозу.
15. У період від 18 квітня до 20 грудня 2012 року згідно з результатами аналізу кількість CD4+ клітин у заявника знизилася з 762 (18,4%)
до 467 (14,3%).
16. У той самий час, 23 липня 2012 року апеляційний суд м. Києва скасував вирок від 1 лютого 2012 року у кримінальній справі щодо заявника та повернув справу на новий судовий розгляд. 3 вересня
2012 року Дніпровський районний суд м. Києва визнав заявника винним у незаконному обігу наркотичних засобів та вчиненні крадіжки
та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
17. 14 січня 2013 року заявника було обстежено в Київському міському консультативно-діагностичному центрі. Через два дні заявника
було оглянуто фтизіатром, і в нього діагностовано туберкульоз. Заявнику було призначено протитуберкульозне лікування.
18. 23 січня 2013 року кількість CD+ клітин у крові заявника становила 314.
19. 25 та 30 січня, а також 4 лютого 2013 року заявника оглядав
терапевт. Призначений курс лікування було продовжено.
20. 5 лютого 2013 року заявник подав клопотання за правилом
39 Регламенту Суду з проханням надати Уряду держави-відповідача
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вказівку щодо забезпечення його відповідним медичним обстеженням та лікуванням, які, за словами заявника, в умовах Київського
СІЗО були неможливими. 7 лютого 2013 року Суд відмовив у задоволенні клопотання.
21. 11 лютого 2013 року фтизіатр рекомендував перевести заявника до спеціалізованої туберкульозної лікарні.
22. 18 лютого 2013 року заявника було переведено до Жовтневської виправної колоній № 17. До колонії він прибув 21 лютого 2013 року і був поміщений до спеціалізованої туберкульозної лікарні. Після
прибуття заявник скаржився на кашель із виділенням мокротиння,
біль у грудях та під пахвами, головний біль і біль у животі та здуття. Було зроблено висновок, що стан здоров’я заявника — середньої
тяжкості. Він здавав різні аналізи крові, сечі та мокротиння, пройшов
рентгенографію та ультразвукове дослідження. 21 і 22 лютого 2013 року заявника оглянули отоларинголог, психіатр і терапевт. У заявника було діагностовано туберкульоз, ВІЛ-інфекцію, енцефалопатію,
хронічний гепатит та інші захворювання. Заявнику було призначено
протитуберкульозне лікування.
23. Уряд надав детальний опис оглядів заявника, призначених
йому препаратів та лікування, яке заявник отримав у лікарні в період
від лютого до жовтня 2013 року. Воно включало неодноразові рентгено
графічні дослідження, ультразвукові дослідження, аналізи крові, сечі
та мокротиння, обстеження лікарями лікарні та спеціалістами з інших
закладів охорони здоров’я: фтизіатром (28 лютого і 15 серпня 2013 року),
отоларингологом (26 березня 2013 року: в заявника було діагностовано
отит), психіатром (22 лютого 2013 року: в заявника було діагностовано
опійну наркоманію у стадії ремісії), стоматологом (3 квітня 2013 року),
терапевтом (13, 14, 19, 25 та 30 березня 2013 року; 1, 2, 3, 10, 12, 22, 26,
28 і 29 квітня 2013 року; 7, 12 і 16 травня 2013 року; 1, 4, 15, 21 і 26 червня
2013 року; і 5, 8 та 17 липня 2013 року); хірургом (24 квітня 2013 року);
дерматологом (24 квітня 2013 року); лікарем-інфекціоністом з Харківського обласного центру профілактики та боротьби зі СНІДом, який
призначив заявникові антиретровірусну терапію (далі — АРТ) (22 липня 2013 року); та невропатологом (13 серпня 2013 року).
24. 3 травня 2013 року результат аналізу крові заявника на визначення кількості CD4+ клітин становив 477 (15,7%).
25. 21 серпня 2013 року заявник розпочав курс АРТ.
26. 4 вересня 2013 року результати аналізу крові заявника на ви
значення кількості CD4+ клітин становив 297 клітин (12,1%).
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27. 20 вересня 2013 року фтизіатр з Харківської медичної академії
післядипломної освіти дійшов висновку, що протитуберкульозне лікування заявника було ефективним.
28. 3 жовтня 2013 року заявника було виписано з лікарні з такими
діагнозами, зокрема: залишкові зміни після перенесеного туберкульозу, IV клінічна стадія ВІЛ-інфекції, хронічний гепатит у стадії нестійкої ремісії та хронічний тромбофлебіт. Заявника було переведено до
Бучанської виправної колонії № 85, оскільки стан його здоров’я по
кращився. Його було забезпечено антиретровірусними препаратами
на два місяці.
29. За твердженнями сторін, під час перебування у лікарні заявник також отримував різні медикаменти від родичів.
30. Більшість часу у період від 1 листопада до 30 грудня 2013 року заявник провів у лікарні Бучанської виправної колонії. 23 грудня
2013 року результати аналізу крові заявника на визначення кількості
CD4+ клітин становили 314 клітин (14,8%).
31. 31 січня 2014 року заявника було звільнено у зв’язку із закінченням строку покарання.
II. ВІДПОВІДНе НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО,
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТА ДОКУМЕНТИ
32. Відповідні положення національного законодавства, міжнародні та внутрішньодержавні документи наведено в рішенні у справі
«Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (заява
№ 40512/13, пп. 40–56, від 22 жовтня 2015 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
33. Заявник скаржився на те, що під час відбування покарання він
не отримував належної медичної допомоги на порушення ст. 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
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А. Щодо прийнятності

34. Уряд доводив, що заявник не вичерпав на національному рівні ефективних засобів юридичного захисту у зв’язку із своєю скаргою.
Зокрема, заявник мав подати скаргу до прокуратури, до повноважень якої належить здійснення нагляду за дотриманням законодав
ства в пенітенціарних установах. Рішення прокурора з цих питань
є обов’язковими та підлягають негайному виконанню. Заявник не
звертався зі скаргами щодо відсутності належної медичної допомоги
до прокурора.
35. Уряд також доводив, що тільки-но 1 лютого 2012 року заявника було поміщено до СІЗО, він одразу ж отримав лікування у повному
обсязі. До поміщення під варту заявник страждав від низки серйозних
захворювань. Він також вживав наркотичні засоби. У 1997 році в нього
було діагностовано гепатит С, а у 2008 році — туберкульоз легень і ВІЛ.
Проте, перебуваючи під вартою, заявник був під постійним наглядом
лікарів. У січні 2013 року у заявника було діагностовано рецидив туберкульозу, його було обстежено (включно з обстеженням у Київському
міському консультативно-діагностичному центрі), і він отримав відповідне лікування. Згодом заявника було переведено до спеціалізованої туберкульозної лікарні при Жовтневській виправній колонії.
Що стосується ВІЛ-інфекції заявника, Уряд доводив, що оскільки в заявника був туберкульоз, саме його слід було лікувати насамперед.
36. Уряд підсумував, що заявника було поміщено до спеціалізованої лікарні, він перебував під постійним наглядом лікарів та за необхідності отримував відповідну медичну допомогу. Заявник не надав
доказів того, що будь-коли його скарги залишилися без відповіді або
що його лікування призвело до погіршення стану його здоров’я. Окрім того, саме тільки погіршення стану здоров’я особи не означає неналежного лікування (див. рішення у справі «Руденко проти України»
(Rudenko v. Ukraine) [Комітет], заява № 5797/05, п. 94, від 25 листопада
2010 року). Загалом, у зв’язку з його захворюваннями заявник отримував спеціалізоване лікування, а також відповідне симптоматичне
лікування, що підтверджується його регулярними оглядами в лікарів
та призначенням ліків. До того ж, заявник ніколи не скаржився державним органам влади на неналежне лікування. Отже, Уряд вважав
скаргу заявника необґрунтованою.
37. Заявник, посилаючись на відповідну практику Суду (див.
рішення у справі «Коваль проти України» (Koval v. Ukraine), заява
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№ 65550/01, пп. 92–98, від 19 жовтня 2006 року), доводив, що у зв’язку
з його скаргою не було ефективних засобів юридичного захисту.
Зокрема, скарга до прокуратури не може вважатися таким засобом
(див. рішення у справах «Меріт проти України» (Merit v. Ukraine), заява № 66561/01, п. 63, від 30 березня 2004 року;із необхідними змінами, «Невмержицький проти України» (Nevmerzhitsky v. Ukraine), заява № 54825/00, п. 116, ЄСПЛ 2005-ІІ (витяги); і «Салов проти України»
(Salov v. Ukraine), заява № 65518/01, п. 58, ЄСПЛ 2005-VIII (витяги)). Наприклад, Уряд не довів, як скарга до прокуратури могла би забезпечити заявникові відшкодування за стверджувану відсутність медичної
допомоги.
38. Суд зазначає, що він уже відхиляв подібні заперечення, що
ґрунтувалися на невичерпанні засобів правового захисту, та встановлював, що засіб юридичного захисту, на який посилався Уряд, був неефективним у зв’язку з недоведеністю того, що використання такого
провадження могло забезпечити покращення умов тримання заявників (див. рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine),
заява № 72286/01, пп. 69, від 28 березня 2006 року, і нещодавнє рішення у справі «Буглов проти України» (Buglov v. Ukraine), заява № 28825/02,
п. 74, від 10 липня 2014 року) і не вбачає підстав відходити в цій справі
від згаданого висновку. Отже, Суд вважає, що цю скаргу не може бути
відхилено на підставі невичерпання національних засобів юридичного захисту.
39. Суд зазначає, що заява не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
В. Щодо суті

40. Уряд не надав зауважень щодо суті.
41. Заявник наполягав на тому, що зазнав жорстокого поводження внаслідок ненадання йому швидкої та належної медичної допомоги. Він заперечив твердження Уряду про надання йому належного
та своєчасного лікування. Зокрема, стан здоров’я заявника погіршився, а не покращився. Певні відомості, надані Урядом, були неправдивими або в них навмисно замовчувалися факти. Зменшення кількості
CD клітин у заявника доводить це твердження; так, ВІЛ-інфекція у заявника розвинулась з III клінічної стадії до IV клінічної стадії.
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42. Заявник твердив, що є ВІЛ-інфікованим з 2008 року та перебуває на обліку в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом з 2011 року. Проте заявник почав отримувати АРТ лише
у серпні 2013 року.
43. Щодо інших своїх захворювань заявник зазначив, що призначене йому лікування здебільшого було симптоматичним і що не було
очевидних свідчень наявності комплексної стратегії, спрямованої на
лікування його захворювань.
44. Заявник твердив, що його родичів просили надсилати медикаменти, які потім використовувалися не ним особисто, а медичною
частиною. Зокрема, одного разу родичів заявника попросили надіслати йому чотири термометри.
45. Заявник також зазначив, що його представник декілька разів
зверталася до адміністрації колонії з проханням надати їй інформацію про стан здоров’я заявника, але щоразу отримувала відмову. Заявник твердив, що медичні документи, надані Урядом, були суперечливими та не доводили факту прийому ним ліків, які надсилалися
його сім’єю або призначалися йому в ув’язненні.
46. З огляду на зазначене заявник наполягав на тому, що він не
отримував належної медичної допомоги в ув’язненні на порушення
ст. 3 Конвенції.
47. Суд неодноразово наголошував на тому, що держава повинна
забезпечити тримання ув’язненої особи в умовах, які відповідають
принципу поваги до її людської гідності, а також належно забезпечити її здоров’я та добробут з огляду на практичні потреби ув’язнення
(див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява
№ 30210/96, пп. 92–94, ЄСПЛ 2000-ХІ). Відсутність належної медичної
допомоги може, таким чином, становити поводження, що суперечить
ст. 3 Конвенції (див., серед інших джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), заяви №№ 9852/03
і 13413/04, від 29 листопада 2007 року, «Ухань проти України» (Ukhan v.
Ukraine), заява № 30628/02, від 18 грудня 2008 року, і «Петухов проти України» (Petukhov v. Ukraine), заява № 43374/02, від 21 жовтня 2010 року).
48. Інші відповідні принципи щодо лікування під час тримання
під вартою, встановлені Судом у його практиці відповідно до ст. 3
Конвенції, викладено в рішенні у згаданій справі «Сергій Антонов проти України» (Sergey Antonov v. Ukraine) (пп. 70–75).
49. Суд зауважує, що в цій справі заявник перед ув’язненням впродовж періоду, про який йдеться (лютий 2012 року — січень 2014 року),
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страждав від низки серйозних захворювань. Зокрема, в нього було
діагностовано ВІЛ-інфекцію ще у 2008 році, і органи влади вочевидь
були обізнані про це та про пізню стадію захворювання (див. п. 7).
Попри те, що більшу частину строку свого ув’язнення заявник перебував на лікуванні в різних медичних закладах, немає жодних доказів
того, що він отримував будь-яке лікування ВІЛ-інфекції протягом
значного періоду часу. Попри поінформованість органів влади про
ВІЛ-інфекцію у заявника, АРТ йому було призначено лише у липні
2013 року — майже через півтора року від початку ув’язнення.
50. Уряд доводив, що у певний момент часу заявникові неможливо було призначати АРТ, оскільки спочатку він мав пройти протитуберкульозне лікування. Суд нагадує, що до його повноважень не належить вирішення питань, які є виключною компетенцією лікарів, або
робити висновки щодо того, чи насправді заявник вимагав такого лікування впродовж відповідного проміжку часу (див. рішення у справі
«Є. А. проти Росії» (E. A. v. Russia), заява № 44187/04, п. 57, від 23 травня
2013 року), та чи обраний курс лікування належно відображав потреби заявника (див. згадане рішення у справі «Ухань проти України»
(Ukhan v. Ukraine), п. 76, та рішення у справі «Охріменко проти України»
(Okhrimenko v. Ukraine) заява № 53896/07, п. 71, від 15 жовтня 2009 року). Проте навіть до того, як у січні 2013 року заявникові було діагно
стовано туберкульоз, він не отримував АРТ впродовж десяти місяців.
51. Суд нагадує, що питання неналежної медичної допомоги
ВІЛ-інфікованим особам, які перебувають в установах тримання під
вартою та виконання покарань України, вже розглядалося Судом
у низці справ (див. рішення у справах «Кац та інші проти України»
(Kats and Others v. Ukraine), заява № 29971/04, від 18 грудня 2008 року, «Похлєбін проти України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06 від
20 травня 2010 року, та «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov
and Islyamova v. Ukraine), заява № 28005/08, від 14 березня 2013 року).
Зокрема у згаданій справі «Кац та інші проти України» (Kats and Others
v. Ukraine) попри те, що органам влади було відомо про ВІЛ-інфекцію
у доньки/матері заявників, відповідного лікування не надавалося
взагалі, і це призвело до смерті особи. У справі «Салахов та Іслямова
проти України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine) лікування заявника
від інфекції, пов’язаної з ВІЛ, було нерегулярним і неналежним. Загальна ситуація з лікуванням ВІЛ-інфікованих ув’язнених в Україні
також розглядається в рішенні у справі «Сергій Антонов проти України»
(Sergey Antonov v. Ukraine) (заява № 40512/13, від 22 жовтня 2015 року).
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52. Що стосується тверджень заявника про відсутність комплексної стратегії, спрямованої на лікування інших його захворювань,
Суд повторює, що необґрунтованого твердження про відсутність, затримку або навіть незадовільне надання медичної допомоги зазвичай недостатньо для порушення питання відповідно до ст. 3 Конвенції. Правдоподібна скарга зазвичай включає, серед іншого, достатні
посилання на захворювання, про яке йдеться, лікування, надання
якого особа вимагала, яке було надано чи в наданні якого було відмовлено, та певні докази, наприклад висновки експертів, здатні виявити серйозні недоліки медичної допомоги заявнику (див. рішення
у справі «Валерій Самойлов проти Росії» (Valeriy Samoylov v. Russia), заява
№ 57541/09, п. 80, від 24 січня 2012 року).
53. Суд також повторює, що вже розглядав велику кількість справ
проти України, в яких порушувалися питання неналежного медичного обслуговування, що надавалось ув’язненим (див., як нещодавні
приклади, рішення у справах «Барило проти України» (Barilo v. Ukraine),
заява № 9607/06, від 16 травня 2013 року, і «Кушнір проти України»
(Kushnir v. Ukraine), заява № 42184/09, від 11 грудня 2014 року). За відсутності в Україні ефективного засобу юридичного захисту щодо
відповідних скарг Суд перед тим, як встановити, чи було дотримано
гарантій ст. 3 Конвенції, зобов’язаний сам здійснити безпосередню
оцінку доказів.
54. Це завдання особливо ускладнюється необхідністю оцінювати докази, які вимагають спеціальних знань у різних сферах медицини. У зв’язку з цим Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер свого
завдання та визнає, що має бути обачним, перебираючи на себе роль
суду першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це не є неминучим з огляду на обставини справи (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Маккерр проти Сполученого Королівства» (McKerr v. the
United Kingdom) заява № 28883/95, від 4 квітня 2000 року). Однак тоді,
коли висуваються скарги відповідно до ст. 3 Конвенції, Суд повинен
здійснити «особливо ретельний аналіз» (див. рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine),
заява № 42310/04, п. 148, від 21 квітня 2011 року). У такій ролі, звертаючи особливу увагу на вразливість заявників з огляду на тримання
їх під вартою, Суд вважає, що саме Уряд має надати правдоподібні та
переконливі докази на підтвердження того, що зазначений заявник
під час тримання під вартою отримував комплексну та належну медичну допомогу.
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55. Відповідно до наведених принципів Суд зазначає, що докази,
надані Урядом на підтвердження свого доводу про те, що медична
допомога заявнику була належною та що він отримував призначені
ліки у повному обсязі, є незадовільними. Копія медичної картки заявника — дуже низької якості та в багатьох місцях є непридатною для
читання. Дуже часто неможливо дійти висновку про те, які скарги
заявника було розглянуто, та встановити, якою мірою виконувалися
призначення.
56. Проте Суд зазначає, що заявник не заперечує, що він повністю
одужав від туберкульозу.
57. Однак, зважаючи, зокрема, на ненадання адміністрацією СІЗО
своєчасного та відповідного лікування від ВІЛ-інфекції, Суд доходить
висновку, що під час тримання під вартою заявникові не було надано
належної медичної допомоги, що становило нелюдське, та таке, що
принижує гідність, поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
58. 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

59. Заявник вимагав 100 000 євро відшкодування моральної шкоди.
60. Уряд наполягав на тому, що в цій справі порушення прав заявника не було та що сума відшкодування, яка вимагалася, була надмірною.
61. Суд, пухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявникові 7500 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

62. Заявник також вимагав 850 євро компенсації судових та інших
витрат, яких він зазнав під час провадження у Суді.
63. Уряд не надав жодних зауважень з приводу цієї вимоги.
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64. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі ви
трати були фактичними й неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі, з огляду на наявні документи та зазначені критерії,
а також враховуючи, що заявникові вже було надано 850 євро на правову допомогу, Суд відхиляє вимогу щодо відшкодування судових та
інших витрат, понесених під час провадження у Суді.
C. Пеня

65. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити заявникові 7500 (сім тисяч
п’ятсот) євро відшкодування моральної шкоди та додатково
суму будь-яких податків, що можуть нараховуватися; ця сума
має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначену суму нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 жовтня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

Х. Касадеваль
голова
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СПРАВА «Сергій Антонов проти України»
(Заява № 40512/13)
Рішення
Страсбург
22 жовтня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
22 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Сергій Антонов проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Касадеваль, голова,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
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пані Х. Єдерблом,		
п. А. Пейхал,
пані С. О’Лірі,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 29 вересня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 40512/13) проти України, поданій
21 червня 2013 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином
України паном Сергієм Васильовичем Антоновим (далі — заявник).
2. Заявника, якому було надано правову допомогу, представляв
п. Ю. В. Овсієнко — юрист, який практикує у м. Харкові. Уряд України
(далі — Уряд) представляв його Уповноважений, на останніх етапах
провадження — п. Б. Бабін із Міністерства юстиції України.
3. Заявник твердив, що йому не було надано належної медичної
допомоги під час тримання його під вартою та що він не мав ефективного засобу правового захисту у зв’язку зі своєю скаргою. Він також
твердив, що органи державної влади чинили на нього тиск у зв’язку
з його заявою до Суду.
4. 24 червня 2013 року Суд, розглянувши клопотання заявника за
правилом 39 Регламенту Суду, вирішив надати Уряду вказівку щодо
необхідності забезпечення доступу заявника до відповідного спеціалізованого лікування, якого він потребував, та фактичного надання такого лікування, включно з переведенням його за необхідності до
спеціалізованої медичної установи. Того ж дня про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
I. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1975 році. Згідно з останньою наявною інформацією у вересні 2013 року заявник прибув до Бучанської виправної колонії № 85 для відбування покарання. Про своє теперішнє місце
перебування він Суд не повідомив.
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А. Лікування в установах виконання покарань

6. Упродовж кількох років заявник страждає на низку захворювань. Зокрема, в липні 2009 року заявника, який, як видається,
відбував покарання в Бучанській виправній колонії № 85, було госпіталізовано, а згодом переведено до туберкульозної лікарні при
Слов’яносербській виправній колонії № 61. З листопада 2009 року заявник перебуває на обліку у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом. Як видається, у грудні 2011 року заявник
пройшов аналіз крові на клітини CD4, який показав результат 23 клітини. Докладнішої інформації щодо точного діагнозу або подальших
подій у період від 2009 року до вересня 2012 року немає.
7. Згідно з твердженнями заявника 7 вересня 2012 року його було затримано за підозрою у вчиненні крадіжки. У листі до Суду від
21 червня 2013 року заявник твердив, що на момент його затримання
він мав такі захворювання: IV клінічна стадія вірусу імунодефіциту
людини (далі — ВІЛ-інфекція), залишкові зміни після перенесеного
туберкульозу, орофарингіальний кандидоз та хронічний гепатит С.
8. Постанову про обрання заявникові запобіжного заходу у вигляді взяття під варту судом було ухвалено 10 вересня 2012 року. У період від 27 вересня 2012 року до 29 вересня 2013 року заявник перебував у Київському слідчому ізоляторі (далі — СІЗО).
9. Після прибуття до СІЗО заявник пройшов первинний медичний
огляд, Уряд надав копію картки первинного медичного огляду, в якій було зазначено такі дані: зріст 1,77 м; вага 63 кг; кров’яний тиск 125/80; група крові (нерозбірливий почерк): тілесні ушкодження відсутні; інфекційні захворювання: туберкульоз легень — 2008 р.; хвороба Боткіна — «–» та
венеричні хвороби — «–». Було зазначено, що заявник скарг на здоров’я
«не має». Під час огляду заявник також повідомив, що перебуває на обліку в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом.
10. Згідно з твердженнями заявника внаслідок погіршення стану
його здоров’я у листопаді 2012 року він пройшов обстеження у згаданому Центрі. Єдиним документом, наданим на підтвердження цього твердження, є консультативний висновок Центру від 8 листопада
2012 року «за вимогою». У висновку без зазначення точної дати обстеження вказувалося, що заявника було обстежено й у нього діагностовано IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції, залишкові зміни після туберкульозу легень, орофарингеальний кандидоз та хронічний вірусний
гепатит С. У висновку також наводився результат аналізу заявника на
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CD4+ клітини, зробленого 13 грудня 2011 року. Було рекомендовано
пожиттєве лікування антиретровірусними препаратами (далі — АРТ).
У своїх зауваженнях від 5 липня 2013 року після клопотання заявника
за правилом 39 Регламенту Суду (див. п. 4) Уряд зазначив, що 8 листопада 2012 року заявникові було поставлено зазначені діагнози.
11. 10 грудня 2012 року після «добровільного звернення до МСЧ
СІЗО м. Київ» заявник погодився пройти тест на ВІЛ-інфекцію. Результати цього тесту, зробленого 12 грудня 2012 року, показали наявність у крові заявника антитіл ВІЛ.
12. 9 січня 2013 року заявник пройшов біохімічний аналіз крові та
аналіз на CD4+ клітини (результат аналізу був 3 клітини або 0,5% (частка від загальної кількості лімфоцитів)). У заявника було діагностовано
тяжку імуносупресію та призначено протитуберкульозне лікування.
13. 14 лютого 2013 року заявника було поміщено до інфекційного
ізолятора медичної частини СІЗО. Було зазначено, що стан здоров’я
заявника — «середньої тяжкості». Він пройшов рентгенографію та інші обстеження, й у нього було діагностовано рецидив туберкульозу,
позалегеневий туберкульоз, IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції, хронічний гепатит змішаного ґенезу (токсичний + вірусний С) та інші захворювання. Заявникові було призначено курс протитуберкульозного
лікування, дезінтоксикаційне та симптоматичне лікування. Уряд доводив, що заявник отримав лікування у повному обсязі.
14. Згідно з наявними медичними документами за період від 14 лютого до 12 червня 2013 року вага заявника знизилася з 63 кг до 58 кг.
15. 19 лютого 2013 року заявника було обстежено в Київському
міському центральному протитуберкульозному диспансері.
16. Згідно з медичною карткою, наданою Урядом, у період від
21 лютого до 2 липня 2013 року лікарі СІЗО оглядали заявника в такі
дати: 21 і 28 лютого 2013 року; 7, 14, 21 і 28 березня 2013 року; 4, 11,
18 і 29 квітня 2013 року; 6, 8 і 16 травня 2013 року; 4, 19, 21 і 26 червня
2013 року; а також 2 липня 2013 року.
Зазначалося, що в деякі із зазначених дат заявник скаржився на
загальну слабкість, однак стан його здоров’я був стабільним. Заявник
«лікування переносив задовільно» й після того, як було розпочато курс
АРТ (див. п. 18), надавалися неодмінні рекомендації щодо її продовження. У кількох випадках заявникові призначалися додаткові ліки.
17. 26 лютого 2013 року заявникові було призначено курс профілактичного лікування. Було рекомендовано продовжити протитуберкульозне лікування, щоб підготувати заявника до АРТ.
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18. У своєму листі від 23 липня 2013 року заявник повідомив, що
АРТ йому було призначено в лютому 2013 року. У своїх подальших
зауваженнях заявник зазначав, що АРТ йому було призначено лише
30 березня 2013 року. Точна дата початку проходження заявником
АРТ залишається нез’ясованою.
19. Кілька разів у березні та квітні 2013 року заявник відмовлявся
від прийому АРТ-препаратів. Згідно з твердженнями заявника призначені ліки йому не підходили.
20. 26 квітня 2013 року заявникові було призначено АРТ «за схемою TDF/FTC (Тенофовір/Емтрицитабін +ztv)».
21. 16 травня 2013 року заявник консультувався з лікарем-інфекціоністом з Київської міської клінічної лікарні № 5, і йому було
призначено дієту та прийом певних ліків. Було зазначено, що заявник
знову припинив прийом АРТ.
22. 14 червня 2013 року адміністрація СІЗО у відповідь на запит
органів внутрішніх справ відповіла, що стан здоров’я заявника розцінюється як «середнього ступеню тяжкості з тенденцією до погіршення, що може призвести до летального кінця». Адміністрація СІЗО
підтвердила, що, окрім зазначених захворювань, заявник страждає
на запалення лімфатичних вузлів, дерматит, дисбактеріоз кишківника та інші захворювання. Заявник отримує протитуберкульозне,
антиретровірусне та симптоматичне лікування. Було зазначено, що
заявник потребує тривалого лікування у спеціалізованому лікувальному закладі. Відповідно адміністрація просила прискорити розгляд
кримінальної справи та розглянути можливість заміни запобіжного
заходу на інший, не пов’язаний із триманням під вартою. Документ
було підписано начальником СІЗО та начальником медичної частини
СІЗО.
23. Того ж дня кримінальну справу щодо заявника було передано
до суду для розгляду по суті.
24. 18 червня 2013 року захисник заявника подав до суду клопотання про звільнення заявника з-під варти.
25. У період від 26 червня до 5 липня 2013 року заявник пройшов
низку аналізів і досліджень (аналіз крові, сечі та рентгенографію). Зокрема, 3 липня 2013 року заявник здав біохімічний аналіз крові і аналіз
на CD4+ клітини. Було встановлено збільшення кількості CD4+ клітин
із 3 до 69 (з 0,5% до 4,5%). 5 липня 2013 року було зроблено аналіз мокротиння заявника за методикою MTB-RIF для встановлення наявності
мікобактерій туберкульозу. Тест показав негативний результат.
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26. У своїй заяві до Суду від 8 липня 2013 року заявник твердив,
що страждав на загальну слабкість, болі в кишківнику, сильний головний біль, збільшення кількості та розмірів грибкових виразок на
тілі та обличчі, біль у печінці й у грудній клітці, геморой, діарею, біль
у лімфатичних вузлах, сильну задишку. Він також відчував сильний
біль у лівій нозі, втратив близько 20 кг ваги та не міг спати, а кількість
клітин CD4+ у нього збільшилася. Гепатит С, виразки та ліва нога взагалі ніколи не лікувалися.
27. 11 липня 2013 року адміністрація СІЗО повідомила захисника заявника, що він перебуває у медичній частині СІЗО. Заявник отримував
протитуберкульозне, антиретровірусне та симптоматичне лікування,
пройшов рентгенографію, здав різні аналізи (загальний та біохімічний
аналізи крові, аналіз крові на вміст цукру, аналіз кількості клітин CD4+,
аналізи сечі та мокротиння), а також його оглянули лікар-інфекціоніст
і фтизіатр. Було зазначено, що стан здоров’я заявника стабільний та що
спостерігається позитивна динаміка. Госпіталізації він не потребував,
але йому був необхідний нагляд лікаря-інфекціоніста та фтизіатра.
28. У ту ж дату Кагарлицький районний суд Київської області
продовжив тримання заявника під вартою на два місяці. Клопотання
захисника заявника про звільнення заявника з-під варти за станом
здоров’я було залишене судом без задоволення як не підтверджене
відповідними документами. Суд також залишив без задоволення
клопотання захисника заявника про медичне обстеження заявника.
29. Заявник твердив, що 13 липня 2013 року йому було викликано швидку медичну допомогу. Того разу йому дали болезаспокійливі
засоби.
30. У листі до Суду від 23 липня 2013 року заявник твердив, що
в період від 14 червня до 23 липня 2013 року у його лікуванні жодних
змін не відбулося. Згідно з його твердженнями поточне лікування не
покращувало стану його здоров’я.
31. 5 та 14 серпня 2013 року заявника було оглянуто фтизіатром,
який дійшов висновку, що стан заявника є стабільним.
32. 29 вересня 2013 року заявника було переведено до Бучанської
виправної колонії № 85 для відбування покарання (сторони не надали
Суду деталей щодо вироку заявникові). Його було забезпечено ліками для двохмісячного курсу АРТ. Після прибуття до колонії заявника
оглянув лікар, який діагностував у нього IV клінічну стадію ВІЛ-інфекції, гепатит у стадії ремісії та залишкові зміни після перенесеного
туберкульозу (категорія 5.1).
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33. 10 жовтня 2013 року заявник поскаржився на гарячку, кашель
і біль у животі. У нього було діагностовано ускладнення гепатиту, гастродуоденіт і бронхіт, і його було переведено до медичної частини.
В. Стверджуваний тиск на заявника

34. Згідно з твердженнями заявника 25 червня та 3 липня 2013 року
він зазнав психологічного тиску з боку адміністрації СІЗО та медичних
працівників установи, які кричали на заявника, ображали його та вимагали від нього підписати заяву, в якій зазначалося, що він добровільно відмовляється від АРТ та що він не має жодних скарг. У матеріалах
справи наявна копія написаного від руки пояснення, датованого 3 липня 2013 року й підписаного заявником. У поясненні зазначається таке:
«Незалежно від того, що стан мого здоров’я погіршується, працівники медичного закладу СІЗО № 13 роблять усе можливе й до них
я претензій не маю».

35. 4 липня 2013 року заявник зустрівся із захисником. У ту ж дату
заявник подав до прокуратури скаргу про стверджуваний тиск, що чинився на нього. Він твердив, що лікарі СІЗО та незнайомий працівник
міліції змусили його підписати документ про те, що він «відмовлявся
вживати АРТ» та що він не має претензій. Згідно з твердженнями заявника йому погрожували побиттям, випискою з медичної частини та
поміщенням до ізолятора, а також що через нього постраждають інші ув’язнені особи. Заявник зазначив, що підписав документ, у якому
вказувалося, що він не має жодних скарг щодо лікарів СІЗО.
36. Листом від 8 липня 2013 року прокуратура Шевченківського району м. Києва направила скаргу захисника заявника до Управління Державної пенітенціарної служби у м. Києві та Київській області «для розгляду».
37. У невстановлену дату посадова особа Державної пенітенціарної служби України повідомила Управління Державної пенітенціарної
служби України у м. Києві та Київській області про те, що «порушень
чинного законодавства в діях співробітників [медичної частини або
керівництва] Київського слідчого ізолятору не встановлено». 5 серпня 2013 року цю інформацію було надіслано заступнику прокурора та
заявникові.
38. 14 жовтня 2013 року начальник медичної частини СІЗО повідомив начальника СІЗО про відсутність будь-яких випадків вчинення
тиску на заявника впродовж його перебування в медичній частині.
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39. Того ж дня сусіди заявника по камері Б. і Ф. дали на ім’я начальника СІЗО покази про те, що жодних випадків здійснення тиску
на заявника не було й він завжди отримував медичну допомогу, коли
просив про неї.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
A. Закон України від 12 грудня 1991 року № 1972-ХІІ
«Про протидію поширенню хвороб,
зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ),
та правовий і соціальний захист людей,
які живуть з ВІЛ» (Закон про протидію
ВІЛ і соціальний захист ВІЛ-інфікованих)

40. Цей закон визначає порядок правового регулювання діяльності
у сфері профілактики, лікування, догляду і підтримки та відповідні заходи щодо правового і соціального захисту людей, які живуть із ВІЛ.
Відповідно до ст. 6 Закону, тестування осіб віком від 14 років і старших
відбувається добровільно за наявності усвідомленої інформованої згоди особи, отриманої після надання їй попередньої консультації щодо особливостей тестування, його результатів і можливих наслідків.
Тестування відбувається з дотриманням умов щодо конфіденційності
персональних даних, у тому числі даних про стан здоров’я особи.
B. Порядок медико-санітарного забезпечення осіб,
які утримуються в слідчих ізоляторах
та установах виконання покарань
Державного департаменту України
з питань виконання покарань,
затверджений наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань
та Міністерства охорони здоров’я України
від 18 січня 2000 року № 3/6

41. Порядок передбачає, що надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим має здійснюватися на загальних засадах (п. 4.3.4). У Порядку
також містяться рекомендації, в яких зазначається, що доступне, інформативне та доброзичливе консультування має бути забезпечене
й до тестування на ВІЛ, й після нього (додаток 28 до п. 4.3.4).
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42. Згідно з пунктом 6.1.3 Порядку всі особи, які прибули до слідчого ізолятора, проходять первинний медичний огляд. Дані огляду
заносяться до Журналу медичних оглядів у СІЗО. Під час огляду лікар
повинен проінформувати ув’язнену особу про можливість тестування
на ВІЛ. Протягом трьох діб від часу прибуття ув’язнених осіб у СІЗО
вони мають пройти лікарський огляд (п. 6.1.5).
C. Інструкція з організації медичної допомоги хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД, затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я України
«Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим
на ВІЛ-інфекцію/СНІД» № 120 від 25 травня 2000 р.

43. Згідно з п. 14 Інструкції залежно від стадії захворювання, ВІЛпозитивні особи мають проходити тестування на клітини CD4+ від
одного разу щомісяця до одного разу що шість місяців.
D. Інструкція про організацію антиретровірусної терапії
хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД осіб,
які тримаються в установах виконання покарань
та слідчих ізоляторах, затверджена наказом
Державного департаменту України
з питань виконання покарань,
Міністерства охорони здоров’я України
від 15 листопада 2005 року № 186/607
(чинна до 10 грудня 2013 року)

44. Згідно з пп. 2.1 і 2.3 Інструкції медична допомога хворим на
ВІЛ-інфекцію/СНІД включає обов’язковий диспансерний нагляд, лікування опортуністичних захворювань і забезпечення доступу до
антиретровірусної терапії. Лікування ВІЛ-інфікованих осіб із III–IV
клінічними стадіями має здійснюватися в багатопрофільних лікарнях кримінально-виконавчої служби, а осіб із активними формами
туберкульозу — у туберкульозних лікарнях.
45. Антиретровірусну терапію призначають лікарі-інфекціоністи закладів охорони здоров’я кримінально-виконавчої служби, які
пройшли навчання з питань проведення АРТ, або фахівці обласних
(міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом. Моніторинг
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АРТ у слідчих ізоляторах здійснюють фахівці обласних (міських) центрів профілактики та боротьби зі СНІДом (пп. 3.1 і 3.2.1 Інструкції).
46. Лабораторний моніторинг ВІЛ-інфекції й АРТ включає серологічне обстеження на ВІЛ-інфекцію, загальний аналіз крові (гемоглобін,
еритроцити, тромбоцити, загальна кількість лейкоцитів і лейкоцитарна формула), біохімічний аналіз крові та визначення рівня СД-4 методом проточної цитофлюорометрії (по можливості) (п. 3.2.2).
Е. Порядок взаємодії закладів охорони здоров’я,
територіальних органів внутрішніх справ,
установ виконання покарань і слідчих ізоляторів
у частині забезпечення наступності диспансерного спостереження
за ВІЛ-позитивними особами,
здійснення клініко-лабораторного моніторингу
за перебігом хвороби та проведення антиретровірусної терапії,
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства внутрішніх справ України,
Міністерства юстиції України від 05 вересня 2012 року
№ 692/775/1311/5 (чинний з 12 жовтня 2012 року)

47. Згідно із зазначеним документом (пп. 3.6–3.8 і 3.10) адміністрація слідчого ізолятора подає до Центрів СНІДу інформацію про осіб,
узятих під варту, у яких виявлено ВІЛ-інфекцію. Крім того, вона запитує
Центри СНІДу про результати лікування ВІЛ-інфікованих в лікарнях.
Вона також забезпечує організацію диспансерного нагляду та надання
медичної допомоги узятим під варту, хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД,
згідно з відповідними документами Міністерства охорони здоров’я.
III. ВІДПОВІДНІ НАЦІОНАЛЬНІ ТА МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
А. Охорона здоров’я ув’язнених/Інфекційні захворювання

1. Рекомендація Rec(2006)2 Комітету міністрів державам-членам
щодо Європейських пенітенціарних правил
(ухвалена Комітетом міністрів 11 січня 2006 року
на 952-му засіданні заступників Міністрів)
48. Відповідні положення Європейських пенітенціарних правил
передбачають таке:
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«Охорона здоров’я
39. Адміністрація пенітенціарних установ забезпечує охорону здо
ров’я всіх ув’язнених, які перебувають у цих установах.

Організація медичного обслуговування в пенітенціарних установах
40.1. Медичні послуги в пенітенціарних установах організовуються
у тісній співпраці з органами охорони здоров’я місцевого чи загальнодержавного рівня.
40.2. Політика охорони здоров’я в пенітенціарних установах є неві
д’ємною частиною національної системи охорони здоров’я та повинна бути сумісна з нею.
40.3. Ув’язнені повинні мати доступ до медичних послуг, які існують
у країні, без дискримінації за ознакою їхнього правового становища.
40.4. Медичні послуги в пенітенціарних установах спрямовані на виявлення та лікування фізичних та психічних хвороб або патологій,
на які можуть страждати ув’язнені.
40.5. Для цього ув’язненим надаються всі необхідні медичні, хірургічні та психіатричні послуги, в тому числі наявні в закладах охорони здоров’я.

Медичний та санітарний персонал
41.1. Кожен пенітенціарний заклад повинен мати не менше одного
лікаря, який має відповідну кваліфікацію лікаря-терапевта.
41.2. Повинні вживатися заходи з метою неодмінного забезпечення
в разі необхідності термінової невідкладної допомоги кваліфікованого лікаря.
41.3. Якщо в пенітенціарних установах немає штатного лікаря-терапевта, ці заклади повинен регулярно відвідувати терапевт, який
працює за сумісництвом.
...

Обов’язки лікаря
42.1. Лікар або кваліфікована медична сестра, підлегла такому лікареві, оглядають кожного ув’язненого одразу при прибутті, за винятком випадків, коли в цьому явно немає необхідності.
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42.2. Лікар або кваліфікована медична сестра, підлегла такому лікареві, за вимогою обстежують ув’язненого при звільненні, а також обстежують ув’язнених у всіх необхідних випадках.
42.3. При огляді ув’язненого лікар або підлегла такому лікареві медична сестра особливу увагу приділяють такому:
...
b. діагностиці фізичних або психічних хвороб та вжиттю всіх необхідних заходів для їхнього лікування та для продовження курсу
лікування;
c. реєстрації та доведенню до відома відповідних органів влади наявності будь-яких ознак або свідчень можливого жорстокого поводження з ув’язненими;
...
f. ізоляції ув’язнених, щодо яких є підозра наявності в них інфекційних та інших заразних хвороб, на строк перебігу інфекції та
забезпечення їх належного лікування;
g. гарантуванню того, щоб ВІЛ-інфіковані ув’язнені не були ізольовані винятково з цієї причини;
...
j. досягненню домовленостей із закладами охорони здоров’я щодо
продовження будь-якого необхідного соматичного або психіатричного лікування після звільнення, якщо ув’язнені дають згоду
на такі домовленості.
43.1. Лікар піклується про фізичне та психічне здоров’я ув’язнених та
обстежує, в умовах та з частотою, які відповідають стандартам охорони здоров’я в суспільстві, всіх хворих ув’язнених, усіх ув’язнених,
які скаржаться на хворобу або травму, і будь-якого ув’язненого, якому приділяється особлива увага.
...
44. Лікар або інший компетентний орган влади регулярно здійснює
нагляд, за необхідності збирає інформацію в інший спосіб та консультує начальника установи про:
a. кількість, якість, приготування та видачу продуктів харчування та
води;
b. санітарно-гігієнічний стан установи та ув’язнених;
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c. стан каналізації, опалення, освітлення та вентиляції в установі; та
d. придатності та чистоти одягу й постілі ув’язнених.
45.1. Начальник пенітенціарної установи розглядає доповіді та висновки, надані лікарем або іншим уповноваженим органом відповідно до правил 43 та 44 і, в разі згоди з наданими рекомендаціями,
вживає негайних заходів на їх виконання.
45.2. Якщо виконання рекомендацій лікаря не входять до сфери повноважень начальника, або якщо начальник не згодний з ними, то він
негайно направляє висновок лікаря та свій особистий рапорт до вищого органу.

Медичний догляд
46.1. Якщо в пенітенціарній установі неможливо надати спеціалізоване лікування хворим ув’язненим, які його потребують, такі хворі переводяться до спеціалізованої установи або закладу охорони здоров’я.
46.2. Якщо пенітенціарна установа має власну лікарню, вона повинна бути належно укомплектована персоналом та обладнанням для
належного догляду та лікування ув’язнених, яких направляють до
цієї лікарні».

2. Європейський комітет з питань запобігання катуванням
чи нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню (КЗК), 11 Загальна доповідь, 2000 р.
49. У відповідній частині доповіді зазначено таке:
«Поширення інфекційних хвороб та, зокрема, туберкульозу, гепатиту і ВІЛ/СНІДу стало головною проблемою у сфері охорони здоров’я
у низці європейських країн. Хоча ці хвороби впливають на населення загалом, у певних пенітенціарних системах вони перетворилися
на критичну проблему. У зв’язку з цим КЗК неодноразово був змушений висловити серйозне занепокоєння з приводу неадекватності заходів, що вживаються для подолання цієї проблеми. Крім того, побутові умови, в яких тримаються ув’язнені, часто виявляються такими,
що лише сприяють поширенню цих хвороб.
КЗК розуміє, що за часів економічних труднощів, які наразі притаманні багатьом із тих країн, які КЗК відвідує, доводиться від чогось
відмовлятися, в тому числі в пенітенціарних установах. Проте, попри
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труднощі, які в будь-який час можуть виникнути, позбавлення особи
свободи завжди втілює в собі обов’язок дбати про неї, що передбачає
ефективні заходи з профілактики, скринінгу та лікування захворювань. Виконання органами влади цього обов’язку стає ще важливішим, коли йдеться про лікування хвороб, що загрожують життю.
Використання сучасних методів скринінгу, регулярне забезпечення
ліками та пов’язаними матеріалами, наявність персоналу, що забезпечує прийом ув’язненими призначених ліків у правильних дозах
і через правильні проміжки часу, а також забезпечення в необхідних
випадках відповідних спеціальних дієт є ключовими елементами
ефективної стратегії боротьби із зазначеними захворюваннями та
забезпечить належний догляд за ув’язненими. Подібно ж побутові
умови тримання ув’язнених, які хворіють на інфекційні захворювання, мають сприяти покращенню стану їхнього здоров’я; на додаток
до природного освітлення та належної вентиляції наявною повинна
бути задовільна гігієна та відсутність переповненості.
Також ув’язнені, про яких ідеться, не повинні бути відокремлені від
решти ув’язнених, якщо це суворо не вимагається на підставі медичних або інших міркувань. У зв’язку з цим КЗК бажає наголосити, зокрема, що немає жодних медичних виправдань для відокремлення
ув’язнених виключно на підставі того, що вони є ВІЛ-інфікованими.
Для того, щоб розвіяти помилкові уявлення з цих питань, національним органам влади належить забезпечити всебічну освітню програму з питань інфекційних захворювань і для ув’язнених, і для медичного персоналу. Така програма має висвітлювати способи передачі
та засоби захисту, а також застосування належних заходів із запобігання. Так, особливу увагу має бути приділено ризикам інфікування
ВІЛ або гепатитом В чи С через статеві контакти/внутрішньовенне
введення наркотиків, та пояснено роль рідин організму як носіїв
ВІЛ-інфекції та гепатиту.
Також має бути наголошено на тому, що перед тестуванням мають
надаватися відповідна інформація та консультації, а в разі позитивного результату — і після проведення тестування. Також аксіомою
є те, що інформація, яка стосується пацієнта, має бути захищена
лікарською таємницею. Принциповим питанням є те, що будь-які
втручання у цій сфері мають ґрунтуватися на інформованій згоді зазначеної особи.
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Окрім того, для того, щоб боротьба із захворюванням була ефективною, всі міністерства та державні органи, які працюють у цій сфері, мають забезпечити якомога кращу координацію своїх зусиль. У зв’язку із
цим КЗК бажає наголосити на тому, що слід гарантувати продовження
лікування після відбуття покарання».
В. ВІЛ/СНІД в Україні/Умови тримання під вартою

1. Гармонізовані звіти України про досягнутий прогрес
50. Із метою моніторингу прогресу, досягнутого на виконання завдань, закріплених у Політичній декларації, ухваленій на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН щодо ВІЛ/СНІДу
у 2011 році, Україна надала Секретаріату Об’єднаної програми Організації Об’єднаних Націй із ВІЛ/СНІД кілька офіційних звітів.
51. Гармонізований звіт України про досягнутий прогрес у здійсненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІД за січень
2010 року — грудень 2011 року містив таку інформацію:
«Епідемія ВІЛ-інфекції в Україні є однією з найтяжчих серед країн
Східної Європи та Співдружності Незалежних Держав.
...
За період 1987–2011 рр. в Україні офіційно зареєстровано 202 787 випадків ВІЛ-інфекції серед громадян України, в тому числі 46 300 випадків захворювання на СНІД та 24 626 випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІД. Масштаби епідемії ВІЛ-інфекції поступово
зростають — з 1999 р. кількість уперше зареєстрованих випадків ВІЛінфекції щороку постійно збільшується. У 2011 р. в країні офіційно
зареєстровано 21 177 нових випадків ВІЛ-інфекції (46,2 на 100 тис.
населення) — це найвищий показник за весь період спостереження
за ВІЛ-інфекцією в Україні з 1987 р.
...
Показник охоплення диспансеризацією ВІЛ-позитивних осіб за період
2009–2011 рр. в Україні має тенденцію до збільшення — 54,5%, 60,6%,
62,7%, відповідно, але його рівень залишається недостатнім, нижчим
від 70%, Отже, третина осіб, виявлених за даними сероепідмоніторингу, не перебуває під диспансерним наглядом у закладах охорони
здоров’я з різних причин (не звернулися за результатами тестування,
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не бажають пройти медичне обстеження тощо) та є джерелом збудника інфекції, що призводить до подальшого поширення ВІЛ.
...
Найпоширенішим СНІД-індикаторним захворюванням в Україні, як
і раніше, залишається туберкульоз, який виявлено в 5745 (62,5%) випадках з-поміж 9189 нових випадків СНІД.
Аналіз епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції в Україні свідчить про те,
що ця інфекція кинула виклик системі охорони здоров’я: темпи розвитку епідемії ВІЛ-інфекції/СНІД випереджають темпи розгортання
діяльності щодо її запобігання та лікування, зокрема надання антиретровірусної терапії всім, хто її потребує.
...
Станом на 01.01.2012 р. під диспансерним наглядом у закладах охорони
здоров’я перебувало 120148 громадян України (264,3 на 100 000 населення), в тому числі у закладах Державної пенітенціарної служби України,
з-поміж них 18751 — з діагнозом СНІД (41,2 на 100 000 населення).
...
У 2009 р. в Україні вперше в рамках ДЕН вивчали поширеність ВІЛ
серед засуджених. За даними дослідження 2009 р. показник інфікованості ВІЛ становив 15% (д. і. 13% — 17%).
У 2011 р. дослідження поширеності ВІЛ серед засуджених було проведено вдруге у тих самих установах, з використанням методології та розміру вибірки попереднього дослідження. Показник інфікованості ВІЛ за
цей період часу практично не змінився — 13,7% (д. і. 11,8% — 15,6%).».

52. Згідно з Гармонізованим звітом України про досягнутий прогрес у здійсненні національних заходів у відповідь на епідемію СНІД
(звітний період: січень 2012 р. — грудень 2013 р.):
«Наразі Україна посідає серед європейських країн одне з перших
місць за кількістю ВІЛ-інфікованих осіб. Згідно з оцінками на початку 2013 р. у країні мешкало 238 тис. ВІЛ-інфікованих осіб віком від
15 років і старших.
...
...групи, які протягом останніх років стали дедалі уразливішими до
ВІЛ, включають: ..., ув’язнених та засуджених.
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Впродовж 2012–2013 рр. було протестовано ... 98 000 осіб, що перебувають в установах Державної пенітенціарної служби України, що забезпечило можливість збільшення доступу до добровільних консультацій і тестування в кілька разів — від 18,2% у 2011 р. до 77,2% у 2013 р.
Досягнення таких результатів стало можливим завдяки співпраці між
неурядовими організаціями й урядовими установами».
2. Лікування хворих на ВІЛ/СНІД та догляд за ними в Україні, звіт
Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), квітень 2013 року, частина загального аналізу
виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД, проведеного у вересні 2012 року.

53. У витягах зі звіту зазначено про таке:
«Серед ув’язнених поширеність ВІЛ є доволі великою: у 2011 році
у 10% (2463 з 23 779 осіб, що пройшли тестування) було виявлено
ВІЛ-інфекцію Оскільки тестування на ВІЛ у пенітенціарній системі
ґрунтується на згоді пацієнта, робити аналіз на основі ВІЛ-тестування за ініціативою медичних установ неможливо.
Лікування ВІЛ у пенітенціарних установах фінансується цілком за
кошти грантів Глобального фонду боротьби з ВІЛ/СНІД, а тому не
є стабільним.
...

5.2. Права людини
Україна запровадила цілий комплекс міжнародних інструментів
і стандартів у сфері прав людини з метою сприяння основоположним правам людини та їхнього захисту, включаючи право на охорону здоров’я. Україна ухвалила національні закони, стратегії, програми у сфері охорони здоров’я, включаючи Закон України «Про
протидію поширенню хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть із
ВІЛ» (2010 р.) і спрямовану на досягнення загальнодоступної медичної допомоги Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих
і хворих на СНІД на 2009–2013 роки, у багатьох з яких знайшли своє
відображення міжнародні інструменти захисту прав людини. По
при позитивні кроки в напрямку до посилення законодавчих поло-
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жень щодо рівного доступу до лікування ВІЛ та догляду за хворими
на ВІЛ/СНІД, при їх імплементації переважають серйозні недоліки.
Найпомітніними вони є у зв’язку з відсутністю доступу до ліків АРТ
та супутнього лабораторного спостереження за тими, хто цього потребує, що суперечить основоположному праву людини на охорону
здоров’я, конституційному праву українців на безкоштовну медичну
допомогу (ст. 49 Конституції України 1996 року) та праву на безоплатне забезпечення антиретровірусними препаратами та лікарськими засобами для лікування опортуністичних інфекцій (ст. 15 Закону
України «Про протидію поширенню хвороби, зумовленої вірусом
імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»). Наслідком обмеженості охоплення належним
тестуванням, консультацій із лікарями та довідкових служб, а також
періодичної нестачі ліків та засобів для АРТ є відсутність гарантованого доступу до АРТ та продовження такого лікування для всіх,
хто його потребує. На додачу, відсутність доступу до тестування CD4
і VL ставить перешкоди на шляху до своєчасної постановки на облік осіб, яким було діагностовано ВІЛ. Внаслідок цього багато людей
починають АРТ на пізньому етапі захворювання, а отже, позбавлені
оптимальних клінічних переваг АРТ. Тривалий поганий стан запровадження послуг для груп ризику ВІЛ та опортуністичних інфекцій,
зокрема наркозалежних осіб, які не тільки становлять групу найбільшого ризику ВІЛ в Україні, а є й найуразливішими до туберкульозу та
гепатиту В і С, також робить свій внесок у нерівний доступ до послуг
із порятунку тих, хто найбільше цього потребує».

3. Доповідь КЗК Уряду України за підсумками візиту до України
у період 9–21 жовтня 2013 року
54. У відповідних частинах доповіді зазначається таке:
«142. ...Справді, надання медичної допомоги ув’язненим в Україні
залишається проблематичним, здебільшого через нестачу персоналу, засобів і ресурсів. Під час візиту делегація КЗК знову почула в усіх
відвіданих установах численні скарги від ув’язнених, які стосуються
затримки в доступі до лікарів (зокрема, фахівців), відсутності ліків,
а також неналежної якості медичної допомоги.
...
143. Служба охорони здоров’я в Київському СІЗО має складатися
з 42 штатних постів (18 посад службового персоналу та 24 цивільних);
проте 12,5 з тих посад були офіційно вакантними (у тому числі чо-
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тири посади службового персоналу та 8,5 для цивільного персоналу).
На практиці завдання з догляду за медико-санітарними потребами
2618 ув’язнених (у тому числі кількох десятків пацієнтів медичної
частини), яких утримувала установа під час візиту делегації, лягла
на плечі 12 лікарів (які, однак, спільно обіймали 8,6 посад з повним
робочим часом) та 11 фельдшерів, робочий час яких дорівнював чотирьом посадам з повним робочим часом. У штаті була також медсестра, спеціаліст з обслуговування рентгенологічного обладнання,
лаборант, фармацевт і два «дезінфектори».
...
144. У підсумку кадрові ресурси медико-санітарної допомоги у відвідуваних пенітенціарних установах, як правило, були недостатніми,
щоб належно задовольняти потреби тієї кількості ув’язнених, що
трималися у відповідних установах. Особливо це стосується кількості фельдшерів і медсестер. Ця ситуація дуже сильно сприяє затримці в доступі до медичної допомоги та численним скаргам від
ув’язнених стосовно її якості. Крім того, певні вакансії (зокрема вакансії медичних фахівців) додатково обмежували доступ ув’язнених
до певного виду лікування.
...
151. В усіх відвіданих установах делегація відзначила, що медичні
записи та інші медичні документи, як правило, погано велися, відомості вказувалися дуже стисло, були відсутні та/або неузгоджені...
159. І процедури скринінгу туберкульозу (в тому числі систематичне
застосування рентгенографії, яка здійснювалася до або після прийому і повторювалося згодом через регулярні проміжки часу, а також
лабораторні аналізи мокротиння за необхідності), і лікування, як вбачалося, були загалом адекватними, відповідно до протоколів DOTS
і DOTS+. Зокрема, делегація КЗК зазначила поліпшення у Київському
СІЗО, де протитуберкульозні ліки другої лінії були тепер доступні.
...Що стосується побутових умов у туберкульозних відділеннях, таке відділення в Київському СІЗО спричиняє особливе занепокоєння
КЗК: воно було в занедбаному стані, темне й погано вентильоване,
а стіни в деяких камерах були брудними й пошкодженими від цвілі.
Устаткування камер залишало бажати кращого: зношені ліжка, брудна постіль, туалети в камерах лише частково відгороджені від решти
приміщень. Умови в душовій відділення були також поганими...
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160. Кожна з відвіданих установ також утримувала низку ВІЛ-інфікованих ув’язнених, які не були ізольовані у зв’язку з їхнім станом
здоров’я. Тести на ВІЛ пропонувалися на конфіденційній і добровільній основі й була доступна антиретровірусна терапія (яка також частково фінансується завдяки пожертвуванням від Глобального фонду).»
С. Матеріали ВООЗ, пов’язані з ВІЛ/СНІД

55. У відповідних положеннях настанов ВООЗ «Перелік клінічних критеріїв ВООЗ для спостереження та переглянутої класифікації
клінічних стадій і імунологічної класифікації ВІЛ-захворювань у дорослих і дітей» 2006 року передбачено таке:
«Патогенез ВІЛ-інфекції здебільшого пов’язаний зі зменшенням
кількості Т-лімфоцитів (різновид лімфоцитів), які мають CD4 рецептор (CD4+). Стан імунітету дитини або дорослого, які живуть з ВІЛінфекцією, може бути оцінено при підрахунку абсолютної кількості
(на кубічний міліметр) або відсоткової частки клітин CD4+, і цей
спосіб вважається стандартним для оцінки і класифікації тяжкості
пов’язаного з ВІЛ імунодефіциту. Поступове зменшення Т-лімфоцитів з CD4+ пов’язується з розвитком ВІЛ-захворювання та підвищенням імовірності виникнення опортуністичних інфекцій та інших
медичних явищ, пов’язаних з ВІЛ, включаючи кахексію та смерть.
...
Звичайна абсолютна кількість клітин CD4 у підлітків та дорослих коливається від 500 до 1500 клітин на кубічний міліметр крові».

56. Інші відповідні матеріали ВООЗ щодо імунологічного аналізу
пацієнтів і АРТ наведено в рішенні у справі «Є. А. проти Росії» (Е. А. v.
Russia) (заява № 44187/04, пп. 31–35, від 23 травня 2013 року).

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
57. У своїй заяві від 8 липня 2013 року заявник скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції, що під час відбування покарання він не отримував належної медичної допомоги. Зокрема після затримання він не
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отримував АРТ, що, згідно з його твердженнями, спричинило погіршення стану його здоров’я та виникнення нових проблем зі здоров’ям,
таких як задишка, діарея, оніміння лівої ноги, сильні головні болі,
втрата ваги та слабкість. Систематичного нагляду та діагностування його захворювання, ускладненого наявністю ВІЛ, туберкульозом
легень, позалегеневим туберкульозом і гепатитом С, не було. Згідно
з твердженнями заявника його туберкульоз і гепатит С належно не
лікувалися, а отже не було спеціалізованого лікування та постійного
спостереження. Зокрема, стандартне протитуберкульозне лікування
не дало позитивних результатів. Насамкінець заявник скаржився, що
стан його здоров’я в ув’язненні погіршився; окрім того, він не отримував спеціальної дієти, а камера давала недостатній доступ до свіжого
повітря та природного освітлення.
58. Стаття 3 Конвенції, на яку посилався заявник, передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому,
що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

59. Уряд не надав жодних зауважень з приводу прийнятності цієї
скарги.
60. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті

1. Аргументи заявника
61. У своїх зауваженнях, наданих 20 грудня 2013 року, заявник
твердив, що його скарги охоплюють лише період від вересня 2012 року до серпня 2013 року. Зокрема, він не скаржився на неотримання
АРТ після червня 2013 року або на лікування в Бучанській виправній
колонії № 85.
62. Заявник не погодився з твердженнями Уряду про те, що йому
надавалася належна медична допомога. Зокрема заявник доводив, що
його було поміщено до СІЗО 27 вересня 2012 року, але наявність у нього різних захворювань було вперше діагностовано лише 8 листопада
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2012 року. Відповідно впродовж більш ніж сорока днів йому не ставилися діагнози та не надавалося лікування. Аналіз на клітини CD4+
заявник вперше пройшов лише 9 січня 2013 року, а АРТ йому було призначено лише 30 березня 2013 року — приблизно через шість місяців
після прибуття заявника до СІЗО. Заявник також твердив, що ані його
гепатит С, ані кандидоз не лікували попри його скарги на слабкість та
болі в печінці.
63. Заявник зазначив, що серйозність його захворювань вимагала
постійного та систематичного нагляду за станом його здоров’я та лікування. Проте, як випливає з медичних документів, наданих Урядом,
у січні 2013 року заявника оглянули лише двічі (9 і 22 січня 2013 року), у лютому його не оглядали до 14 лютого 2013 року (отже, він перебував без лікарського нагляду впродовж двадцяти одного дня). Було
зазначено, що 14 лютого 2013 року заявник поскаржився на різке погіршення загального самопочуття та збільшення лімфатичних вузлів.
Після цього, згідно з медичними документами, заявника оглядали 21
і 28 лютого, а також 7, 14, 21 і 28 березня 2013 року. Пізніше заявника
оглядали що п’ять, сім, а іноді — що одинадцять днів. Проте іноді на
скарги заявника (такі, як скарга 14 лютого 2013 року про погіршення стану його здоров’я та збільшення лімфатичних вузлів) належного реагування не було. Заявник твердив, що ці факти підтверджують
те, що медичний персонал СІЗО не здійснював належного нагляду за
станом його здоров’я та не докладав зусиль для моніторингу ефективності його лікування та його наслідків для здоров’я заявника. До того ж, іноді його скарги навіть не фіксувалися.
64. Заявник погодився з тим, що його туберкульоз у СІЗО лікували. Проте інші його захворювання не лікувалися, а вони були настільки серйозними, що могли загрожувати його життю.
65. Заявник також вказав на те, що згідно з документом, виданим
адміністрацією СІЗО, стан його здоров’я погіршувався. Окрім того, той
факт, що стан здоров’я заявника покращився у липні 2013 року після
його скарги до Європейського суду з прав людини (кількість клітин
CD4+ збільшилася, а його туберкульоз було «стабілізовано»), є додатковим доказом відсутності належного лікування до липня 2013 року.
66. Заявник також зазначив, що 13 липня 2013 року йому було
викликано карету швидкої медичної допомоги, але йому дали лише
болезаспокійливі засоби, щоб зняти симптоми.
67. Заявник також твердив, що після прибуття до Бучанської виправної колонії у вересні 2013 року його було терміново госпіталізова-
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но, що, за його словами, було підтвердженням того, що в СІЗО він не
отримував належного лікування.
68. Насамкінець заявник доводив, що припинив АРТ внаслідок
болісної реакції на це лікування. Проте спроби встановити причину
такої реакції та розглянути можливість призначення іншого курсу лікування здійснено не було.

2. Аргументи Уряду
69. Уряд доводив, що заявник отримував медичну допомогу, яка
була йому необхідна у зв’язку з усіма захворюваннями, впродовж
усього періоду позбавлення свободи. У СІЗО заявник щоденно отримував АРТ та одужав від рецидиву туберкульозу. Працівники медичної частини СІЗО систематично його оглядали та належно реагували
на всі його скарги. Отже, Уряд твердив, що права заявника відповідно
до ст. 3 Конвенції порушено не було.

3. Оцінка Суду
70. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції є втіленням однієї з основоположних цінностей демократичного суспільства. Конвенція категорично забороняє катування або нелюдське чи таке, що принижує
гідність, поводження або покарання, не зважаючи на обставини чи
поведінку потерпілого (див., напр., рішення у справі «Лабіта проти
Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, пп. 119, ЄСПЛ 2000-IV).
Жорстоке поводження, проте, має досягти мінімального рівня жорстокості, щоб підпадати під дію ст. 3 Конвенції. Оцінка такого рівня
є відносною; вона залежить від усіх обставин справи, таких як тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких
випадках мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див., серед інших джерел, рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom) від 18 січня
1978 року, п. 162, Серія А, № 25).
71. Жорстоке поводження, яке досягає такого мінімального рівня жорстокості, зазвичай включає фактичне завдання тілесних ушкоджень або сильне фізичне або душевне страждання. Проте навіть
за їх відсутності в тому разі, коли поводження принижує або ганьбить особу, демонструючи відсутність поваги до її людської гідності
чи нехтування її людською гідністю, або спричиняє відчуття страху,
тривоги, неповноцінності, здатне зламати моральний/фізичний опір
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особи, його можна характеризувати як таке, що принижує людську
гідність, і воно також підпадатиме під заборону ст. 3 Конвенції (див.
рішення у справі «Прітті проти Сполученого Королівства» (Pretty v. the
United Kingdom), заява № 2346/02, п. 52, ЄСПЛ 2002-III, з подальшими
посиланнями).
72. Суд неодноразово наголошував, що держава повинна забезпечити тримання особи під вартою в умовах, які відповідають принципу
поваги до її людської гідності, а спосіб і метод позбавлення свободи не
завдають їй душевного страждання чи труднощів, які б перевищували
невідворотний рівень страждання, притаманний триманню під вартою, і щоб з урахуванням практичних вимог ув’язнення належно забезпечувалися охорона здоров’я такої особи та її добробут (див. рішення у спразі «Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96,
пп. 92–94, ЄСПЛ 2000-ХІ). Отже, відсутність належної медичної допомоги може становити поводження, що суперечить ст. 3 Конвенції
(див., серед інших джерел, рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan) заяви №№ 9852/03 і 13413/04, від
29 листопада 2007 року; «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), заява
№ 30628/02, від 18 грудня 2008 року, і «Петухов проти України» (Petukhov
v. Ukraine), заява № 43374/02, від 21 жовтня 2010 року).
73. Суд вважає, що «належність» медичної допомоги залишається найважчим елементом для визначення. Оцінюючи його, Суд уже
встановлював, що сам факт огляду ув’язненого лікарем та призначення йому певного виду лікування автоматично не може призвести до
висновку, що медична допомога була належною (див. згадане рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan),
п. 116). Органи влади повинні також забезпечити докладне документування стану здоров’я ув’язненої особи та його або її лікування протягом ув’язнення (див. рішення у справі «Худобін проти Росії» (Khudobin
v. Russia), заява № 59696/00, п. 83, ЄСПЛ 2006-ХІІ (витяги)), оперативність і точність діагнозу та лікування (див. рішення у справі «Мельник
проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пп. 104–106, від
28 березня 2006 року, та згадане рішення у справі «Хумматов проти
Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 115), а за умови, коли цього вимагає медичний стан, — регулярність і систематичність нагляду
та наявність плану терапевтичних заходів з метою лікування хвороб
ув’язненого або запобігання їхньому ускладненню, а не усунення
симптомів (див. рішення у справі «Попов проти Росії» (Popov v. Russia),
заява № 26853/04, п. 211, від 13 липня 2006 року, та згадане рішен-
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ня у справі «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan),
пп. 109 та 114). Державні органи влади також повинні довести, що було створено умови, необхідні для фактичного надання призначеного
лікування (див. рішення у справі «Голомийов проти Молдови» (Holomiov
v. Moldova), заява № 30649/05, п. 117, від 7 листопада 2006 року, та згадане рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v.
Azerbaijan), п. 116). Водночас обов’язок держави вилікувати тяжко хворого ув’язненого є обов’язком вжиття засобів, а не досягнення результату (критерій належної старанності) (див. рішення у справі «Гогінашвілі проти Грузії» (Goginashvili v. Georgia), заява № 47729/08, п. 71, від
4 жовтня 2011 року).
74. Суд також уже встановлював, що ст. 3 Конвенції не можна тлумачити як таку, що гарантує кожному ув’язненому медичну допомогу
на рівні «найкращих закладів охорони здоров’я» (див. ухвалу щодо
прийнятності у справі «Мірілашівілі проти Росії» (Mirilashivili v. Russia),
заява № 6293/04, від 10 липня 2007 року). Суд також зазначив, що «готовий прийняти аргумент про те, що загалом ресурси медичних установ пенітенціарної системи є обмеженими порівняно з ресурсами
закладів охорони здоров’я» (див. рішення у справі «Грішин проти Росії»
(Grishin v. Russia), заява № 30983/02, п. 76, від 15 листопада 2007 року).
75. Загалом Суд залишає за собою достатню гнучкість, визначаючи,
який саме рівень охорони здоров’я вимагався в контексті конкретних
обставин справи. Зазначений стандарт має бути «сумісним із людською гідністю» ув’язненого та повинен враховувати «практичні потреби
ув’язнення» (див. рішення у справі «Алєксанян проти Росії» (Aleksanyan v.
Russia), заява № 46468/06, п. 140, від 22 грудня 2008 року).
76. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що згідно з твердженнями заявника на момент його затримання у вересні 2012 року він
був хворий на низку захворювань, включно із IV клінічною стадією
ВІЛ-інфекції. Хоча заявник не надав доказів щодо стану свого здоров’я
та лікування, якщо таке було, незадовго до його затримання, вбачається, що до вересня 2012 року заявник уже був ВІЛ-інфікованим упродовж щонайменше трьох років. Згідно з наявними матеріалами справи
у грудні 2011 року кількість клітин CD4+ у заявника вже була низькою
і вже на той час він вочевидь потребував АРТ. Проте інформації щодо того, чи отримував заявник будь-коли АРТ до свого затримання та,
якщо так, чи повідомив він адміністрацію СІЗО про необхідність відновити/не переривати АРТ, немає. Проте сторони погодилися з тим,
що після прибуття заявника до СІЗО він повідомив адміністрацію СІЗО
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про те, що перебуває на обліку як ВІЛ-інфікована особа в Київському
міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом.
77. Що стосується інших захворювань, на які посилався заявник,
Суд зауважує, що згідно з медичними документами, наданими Урядом, після прибуття до СІЗО заявник пройшов первинне медичне обстеження. Було зазначено, що заявник «скарг(и) на здоров’я не має».
Жодне із захворювань, які, за твердженнями заявника, в нього були
на момент його затримання (див. п. 7) та які йому було діагностовано
під час наступних медичних обстежень, не вказується в акті первинного медичного огляду.
78. Суд зазначає, що залишається нез’ясованим, якою саме інформацією стосовно своєї ВІЛ-інфекції та інших захворювань заявник володів до прибуття до СІЗО та яку інформацію щодо своїх захворювань
він надав лікарям СІЗО. Проте, навіть якщо припустити, що заявник
лише зазначив, що перебуває на обліку в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом, Суд зазначає, що медичним
персоналом СІЗО не було докладено жодних зусиль із метою з’ясувати
в заявника точні дані щодо стану його здоров’я, чи були в нього також будь-які захворювання, пов’язані з ВІЛ, та який курс лікування
у зв’язку з цим він проходив та/або потребував на той час.
79. Суд також зазначає, що в матеріалах справи міститься консультативний висновок місцевого центру профілактики та боротьби
зі СНІДом від 8 листопада 2012 року, виданий «на вимогу». Проте залишається нез’ясованим, хто саме подав запит на отримання цього
висновку, чи насправді заявника оглядали в цю дату в центрі, та якщо
цю інформацію було запитано не адміністрацією СІЗО, а захисником,
то коли адміністрація СІЗО про неї дізналася. У будь-якому разі, від
часу затримання заявника у вересні 2012 року лікарі СІЗО знали, що
він перебуває на обліку у Центрі профілактики та боротьби зі СНІДом,
але першу спробу дізнатися, яке саме лікування необхідно заявникові,
було зроблено на початку січня 2013 року — через чотири місяці після
його прибуття до СІЗО. Зокрема, до часу, коли було зроблено відповідний аналіз, кількість клітин CD4+ різко впала. На додаток, у заявника
стався рецидив туберкульозу, й у лютому 2013 року його нарешті перевели до медичної частини СІЗО.
80. Суд зауважує, що від середини лютого 2013 року заявника оглядали лікарі, йому ставилися діагнози та призначалося лікування.
До липня 2013 року кількість клітин CD4+ у нього збільшилася, й він
вилікувався від рецидиву туберкульозу.
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81. Суд зазначає, що питання неналежної медичної допомоги ВІЛінфікованим особам, які перебувають в установах тримання під вартою
та виконання покарань України, вже розглядалося Судом у низці справ
(див. рішення у справах «Кац та інші проти України» (Kats and Others v.
Ukraine), заява № 29971 /04, від 18 грудня 2008 року; «Похлєбін проти
України» (Pokhlebin v. Ukraine), заява № 35581/06, від 20 травня 2010 року,
і «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov and Islyamova v. Ukraine),
заява № 28005/08, від 14 березня 2013 року). Зокрема, у справі «Кац та
інші проти України» (Kats and Others v. Ukraine), попри те, що органам влади було відомо про ВІЛ-інфекцію в доньки/матері заявників, відповідного лікування їй не надавалося взагалі й це призвело до смерті особи.
У справі «Салахов та Іслямова проти України» (Salakhov and Islyamova v.
Ukraine) лікування заявника від пов’язаної з ВІЛ інфекції було спорадичним і нерегулярним. Окрім того, на нездатність української системи охорони здоров’я впоратися з епідемією ВІЛ було вказано у нещодавніх доповідях, наведених раніше (див. пп. 50–53), в яких ув’язнені
особи зазначаються як одна з найбільш уражених груп.
82. Суд зазначає, що в цій справі у певний момент часу 2013 року
заявник почав отримувати лікування, яке призвело до покращення
стану його здоров’я. Проте це лікування почалося лише тоді, коли
стан заявника був уже критичним.
83. Зокрема Суд зазначає, що первинний медичний огляд заявника у вересні 2012 року, як видається, був дуже поверховим і попри
те, що адміністрації СІЗО було відомо про його ВІЛ-інфекцію, не було
зроблено жодних спроб отримати більше інформації стосовно його
захворювань, пов’язаних із ВІЛ, а перший аналіз на клітини CD4+ було
зроблено лише через чотири місяці після прибуття заявника до СІЗО.
Результати цього аналізу, а також інші докази підтверджують, що захворювання заявника було дуже серйозним ще задовго до аналізу.
84. Що стосується тверджень заявника про те, що не всі його
скарги фіксувалися або розглядалися та що не всі його захворювання лікувалися, зокрема після лютого 2013 року, Суд повторює, що необґрунтованого твердження про відсутність, затримку або навіть неналежність медичної допомоги зазвичай недостатньо для порушення
питання відповідно до ст. 3 Конвенції. Правдоподібна скарга зазвичай повинна включати, серед іншого, достатні посилання на захворювання, про яке йдеться, медичні призначення, яких особа вимагала,
які було їй прописано або в наданні яких було відмовлено, та певні
докази — наприклад, висновки експертів, здатні виявити серйоз-
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ні недоліки в наданні заявнику медичної допомоги (див. рішення
у справі «Валерій Самойлов проти Росії» (Valeriy Samoylov v. Russia), заява
№ 57541/09, п. 80, від 24 січня 2012 року).
85. Суд також зазначає, що вже розглянув цілу низку справ проти
України, в яких порушувалися питання неналежного медичного обслуговування, яке надавалося ув’язненим (див., як нещодавні приклади, рішення у справах «Барило проти України» (Barilo v. Ukraine), заява
№ 9607/06, від 16 травня 2013 року, і «Кушнір проти України» (Kushnir v.
Ukraine), заява № 42184/09, від 11 грудня 2014 року). За відсутності в Україні ефективного засобу правового захисту для подання цих скарг (див.
пп. 96–97) Суд змушений був сам безпосередньо оцінювати докази перед тим, як встановлювати, чи було дотримано гарантій ст. 3 Конвенції.
86. У зв’язку з цим Суд нагадує, що в тому вразі, коли висуваються
скарги відповідно до ст. 3 Конвенції, Суд повинен здійснити «особливо
ретельний аналіз» (див. рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти
України» (Nechiporuk and Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, п. 148, від
21 квітня 2011 року). Проте це завдання особливо ускладнюється необхідністю оцінювати докази, які вимагають спеціальних знань у різних
царинах медицини. У зв’язку з цим Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер свого завдання та визнає, що має бути обережним, перебираючи на себе роль суду першої інстанції щодо вирішення питань
факту, коли це неминуче не вимагається з огляду на обставини справи
(див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Маккерр проти Сполученого
Королівства» (McKerr v. the United Kingdom), заява № 28883/95, від 4 квітня 2000 року). Суд також нагадує, що до його компетенції не належить
розгляд питань, що охоплюються лише компетенцією лікарів, і він не
повинен робити висновки щодо того, чи насправді заявник вимагав
такого лікування впродовж відповідного проміжку часу (див. згадане
рішення у справі «Є. А. проти Росії» (Ј. А. v. Russia), п. 57), та чи обраний
метод лікування у належний спосібвідповідає потребам заявника (див.
згадане рішення у справах «Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), п. 76,
та «Охріменко проти України» (Okhrimenko v. Ukraine), заява № 53896/07,
п. 71, від 15 жовтня 2009 року). Зважаючи на зазначене та приділяючи
особливу увагу вразливості заявника з огляду на позбавлення їх волі,
Суд вважає, що саме Уряд має надати правдоподібні та переконливі докази на підтвердження того, що зазначений заявник отримував комплексну та належну медичну допомогу в ув’язненні.
87. Відповідно до наведених принципів Суд зазначає, що на підставі доказів, наданих сторонами, та за відсутності будь-якої неза-
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лежної медичної експертизи медичної картки заявника, він не може
дійти висновку щодо того, чи скарги заявника стосувалися симптомів
конкретної хвороби, від якої його лікували, чи вони стосувалися різних хвороб і вимагали окремої уваги.
88. Проте Суд зазначає, що докази, надані Урядом на підтвердження своїх аргументів про те, що надана заявникові медична допомога була належною, є незадовільними. Копія медичної картки заявника є дуже низької якості, дуже часто нечитабельна, а дані, що в ній
містяться, є дуже загальними та уривчастими. Зокрема, неможливо
дійти висновку, які скарги заявника було розглянуто, та встановити,
якою мірою надавалося призначене йому лікування. З огляду на те,
що численні та серйозні проблеми зі здоров’ям заявника було відображено у його діагнозі, Суд, виходячи з наявних документів, вважає,
що Уряд не надав переконливих доказів того, що реакція на медичні
потреби заявника, окрім тих, що були пов’язані з його туберкульозом
та ВІЛ-інфекцією, була відповідною (див. згадане рішення у справі
«Ухань проти України» (Ukhan v. Ukraine), пп. 79–80, та, із необхідними
змінами, рішення у справі «Вітковський проти України» (Vitkovskiy v.
Ukraine), заява № 24938/06, п. 129 від 26 вересня 2013 року).
89. Насамкінець Суд зазначає, що дійти будь-яких висновків стосовно побутових умов тримання заявника у слідчому ізоляторі неможливо з огляду на відсутність конкретних тверджень заявника у зв’язку
із цим (див. п. 57). Зокрема, заявник не надав будь-яких зауважень із
приводу своєї первинної скарги та не уточнив, у якій саме камері він
перебував під час тримання під вартою в Київському СІЗО.
90. Насамкінець Суд доходить висновку, що несвоєчасне
діагностування працівниками СІЗО захворювань заявника та ненадання йому під час тримання його під вартою швидкої та комплексної
медичної допомоги становило нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
91. Заявник скаржився, що у зв’язку зі своєю скаргою відповідно
до ст. 3 Конвенції він не мав ефективного національного засобу правового захисту. Він посилався на ст. 13 Конвенції, яка передбачає таке:
«Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб правового захисту в національ-
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ному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які
здійснювали свої офіційні повноваження».
A. Щодо прийнятності

92. Уряд не надав жодних зауважень з приводу прийнятності цієї
скарги.
93. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції та не є неприйнятною з будь-яких інших
підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті

94. Заявник твердив, що національне законодавство не передбачає ефективних засобів правового захисту щодо відсутності належної медичної допомоги під вартою. Зокрема його захисник скаржився
до адміністрації СІЗО та до суду на поганий стан здоров’я заявника
і клопотав про його звільнення, щоб він отримав можливість лікуватися у спеціалізованому медичному закладі, але в задоволенні цих
клопотань було відмовлено. Національний суд також не відреагував
на клопотання адміністрації СІЗО щодо прискорення провадження
у зв’язку з поганим станом здоров’я заявника. Також, на думку заявника, і скарги до прокуратури, і до суду в порядку адміністративного
судочинства є неефективними, оскільки жодна з них не могла б змінити ситуацію в той момент, коли медична допомога є необхідною.
95. Уряд доводив, що заявник скаржився на порушення його прав
4 липня 2013 року. Його скаргу було передано Державній пенітенціарній службі України. За результатами перевірки було зроблено висновок про те, що адміністрація СІЗО та її медичний персонал закону не
порушували. Отже, заявник у зв’язку зі своїми скаргами мав ефективний засіб правового захисту.
96. Суд вказує на те, що ст. 13 Конвенції гарантує доступність на
національному рівні засобу правового захисту, здатного забезпечити
втілення в життя змісту конвенційних прав і свобод незалежно від
того, в якій формі вони закріплені в національному правовому порядку. З огляду на свою попередню практику (див., серед інших джерел,
згадане рішення у справі «Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine),
пп. 113–116, та рішення у справі «Двойних проти України» (Dvoynykh
v. Ukraine), заява № 72277/01, п. 72, від 12 жовтня 2006 року), на свої
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нещодавні висновки (див. згадане рішення у справі «Барило проти
України» (Barilo v. Ukraine), пп. 104–105) та на обставини цієї справи,
Суд доходить висновку, що Уряд не довів, що в заявника на практиці
була можливість скористатися у зв’язку зі своєю скаргою будь-якими
ефективними засобами правового захисту, тобто засобами, які могли
б запобігти виникненню або продовженню порушень або могли б забезпечити заявникові належне відшкодування.
97. Отже, Суд доходить висновку, що відбулося порушення ст. 13
Конвенції у зв’язку з відсутністю в національному законодавстві
ефективного та доступного засобу правового захисту щодо скарги заявника на відсутність належної медичної допомоги.
III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ПРАВУ
НА ІНДИВІДУАЛЬНУ ЗАЯВУ ЗА СТАТТЕЮ 34 КОНВЕНЦІЇ
98. Заявник також скаржився на те, що зазнав психологічного
тиску у зв’язку з його заявою до Суду. Він посилався на ст. 34 Конвенції, у відповідних частинах якої передбачено таке:
«Суд може приймати заяви від будь-якої особи... Високі Договірні
Сторони зобов’язуються не перешкоджати у жодний спосіб ефективному здійсненню цього права».
А. Аргументи сторін

99. Уряд твердив, що перешкоджання здійсненню заявником
права на індивідуальну заяву не було. Посилаючись на практику
Суду, Уряд твердив, що для встановлення недотримання державою
вимог ст. 34 Конвенції твердження заявника мають підтверджуватися фактами, і, зокрема, слід довести намір держави перешкодити
здійсненню заявником свого права на подання індивідуальної заяви
(див., серед інших джерел, рішення у справі «Констянтин Маркін проти Росії» (Konstantin Markin v. Russia) [ВП], заява № 30078/06, ЄСПЛ-2012
(витяги)).
100. Уряд доводив, що скарги заявника у зв’язку з цим було розглянуто Державною пенітенціарною службою та було встановлено,
що адміністрація СІЗО та його медичні працівники закону не порушували. Ці висновки було підтверджено рапортом начальника ме-
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дичної частини СІЗО та поясненнями, наданими сусідами заявника
по камері.
101. Уряд доводив, що доказів на підтвердження тверджень заявника не було. Окрім того, всі його заяви та зауваження дійшли до Суду
й заявник безперешкодно надсилав свої скарги.
102. Заявник твердив, що аргументи Уряду є непереконливими.
Зокрема, перевірка скарг заявника, на яку посилався Уряд, не може
вважатися належною, оскільки адміністрація СІЗО та його медичні
працівники були працівниками пенітенціарної системи. Окрім того,
висновок про відсутність будь-яких порушень закону не ґрунтувався
на жодних доказах. Зокрема, пояснення сусідів заявника по камері не
можуть вважатися надійними доказами, оскільки вони також були
ув’язненими, а відтак, перебували під повним контролем адміністрації СІЗО.
103. У зв’язку зі скаргами на працівників пенітенціарних установ
заявник також посилався на Доповідь КЗК Українському Уряду за результатами візиту у період від 1 до 10 грудня 2012 року:
«КЗК не може зробити висновок, що вимог «ефективного» розслідування було дотримано в зазначених випадках. З одного боку, видається, що прокурори у своїх постановах про відмову в порушенні кримінальної справи безоглядно ґрунтувалися на матеріалах,
що надавалися Державною пенітенціарною службою. З іншого боку, слід взяти до уваги відсутність довіри з боку багатьох опитаних
ув’язнених щодо здатності та бажання органів прокуратури проводити розслідування, гідні цієї назви, у випадках стверджуваного
жорстокого поводження з боку працівників пенітенціарних установ
(або сусідів по камері за підбурюванням з боку персоналу). Наприкінці візиту у 2012 році делегація порушила це конкретне питання
перед Генеральним прокурором.
На думку Комітету, якщо орган, що відповідає за розслідування цього типу, бажає користуватися громадською довірою, він повинен
бути не лише незалежним, а й демонструвати цю незалежність від
пенітенціарних та інших правоохоронних органів.
Комітет рекомендує без зволікань вжити заходів для створення національного спеціалізованого підрозділу, роль якого полягатиме у проведенні розслідувань всією територією країни у справах, пов’язаних
зі стверджуваним жорстоким поводженням працівників пенітенціарних установ (чи з підбурюванням із їхнього боку) або будь-яких
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інших службових осіб (наприклад, працівників міліції), і забезпечити
його власним персоналом для оперативного проведення розслідувань. Крім того, Комітет рекомендує в середньостроковій перспективі вивчити питання про доцільність повного відокремлення такого
підрозділу від прокуратури з метою створення дсправій незалежного
спеціалізованого органу для розслідувань цього типу».

104. Насамкінець заявник доводив, що тиск, що чинився на нього,
був доволі сильним, а стан його здоров’я не давав йому змоги проаналізувати ситуацію. Якби не його захисник, заявник, мабуть, відмовився би від своєї заяви.
В. Оцінка Суду

105. Суд насамперед зазначає, що скарга відповідно до ст. 34
Конвенції має процесуальний характер, а отже, не порушує жодного питання щодо прийнятності в рамках Конвенції (див. рішення
у справі «Юліан Попеску проти Румунії» (Iulian Popescu v. Romania), заява
№ 24999/04, п. 29, від 4 червня 2013 року).
106. Суд також нагадує, що надзвичайно важливою умовою ефективного функціонування механізму подання індивідуальних заяв,
запровадженого ст. 34 Конвенції, є забезпечення заявникам або потенційним заявникам можливості вільно спілкуватися з Судом, не зазнаючи жодного тиску з боку державних органів з метою примусити
їх відкликати чи змінити скарги (див., серед інших джерел, рішення
у справі «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others v. Turkey)
від 16 вересня 1996 року, п. 105, Reports of Judgments and Decisions
1996-IV). У цьому контексті термін «тиск» означав не лише безпосередній примус та відверте залякування, а й інші неналежні опосередковані дії чи контакти з наміром відрадити заявників або знеохотити
їх використовувати засіб захисту, передбачений Конвенцією (див. рішення у справі «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey), від 25 травня
1998 року, п. 159, Reports of Judgments and Decisions 1998-III).
107. Окрім того, питання щодо того, чи становлять стосунки
між органами влади та заявником неприйнятну практику з погляду
ст. 34 Конвенції, має визначатися у світлі конкретних обставин справи. У зв’язку із цим має враховуватися вразливість скаржника та його чутливість щодо впливу з боку органів влади (див. згадані рішення у справах «Акдівар та інші проти Туреччини» (Akdivar and Others v.
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Turkey), п. 105, і «Курт проти Туреччини» (Kurt v. Turkey), п. 160). Становище заявника може бути особливо вразливим, коли його тримають
під вартою, і його контакти з родиною та зовнішнім світом обмежено
(див. рішення у справі «Котлец проти Румунії» (Cotlet v. Romania), заява
№ 38565/97, п. 71, від 3 червня 2003 року).
108. У цій справі заявник твердив, що його залякували з метою
примусити його заявити, що медична допомога, яку він отримував,
була належною, та що за можливі недоліки, такі як відсутність АРТ,
відповідальність несе він сам. Уряд справді надав копію написаного
від руки пояснення, підписаного заявником, у якому зазначалося, що
заявник не має претензій до медичних працівників СІЗО (див. п. 34),
що суперечить його скаргам до Суду, датованим і до дати пояснення,
і після неї. Уряд не уточнив обставин, за яких було отримано цю заяву.
Проте Суд стурбований тим фактом, що заяву було отримано через
десять днів після того, як Суд за правилом 39 Регламенту Суду надав
Уряду вказівку щодо необхідності забезпечення заявника належною
медичною допомогою.
109. Уряд також доводив, що твердження заявника про психологічний тиск, що на нього чинився, було належно перевірено й вони не
знайшли свого підтвердження. Проте Суд зазначає, що скаргу заявника стосовно залякування прокуратура передала пенітенціарній службі,
чиї підлеглі насамперед підозрювалися в залякуванні заявника. Окрім
того, всі докази, надані Урядом, походили або від працівників слідчого
ізолятору, або від сусідів заявника по камері, які перебували під контролем адміністрації СІЗО. Тому Суд не переконаний аргументами Уряду.
110. Враховуючи послідовні аргументи заявника та відсутність
іншого правдоподібного пояснення походження зазначеної заяви,
Суд вважає, що органи влади насправді намагалися вплинути на заявника з метою примусити його зробити заяви, які б негативно вплинули на його заяву до Суду. За цих обставин держава не виконала свого
зобов’язання відповідно до ст. 34 Конвенції не перешкоджати ефективному здійсненню права на індивідуальну заяву.
IV. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
111. Статтею 41 Конвенції передбачено:
«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».
А. Шкода

112. Заявник вимагав 7000 євро відшкодування моральної шкоди.
113. Уряд наполягав на тому, що в цій справі порушення прав заявника не відбулося та що сума відшкодування, яка вимагалася, була
надмірною.
114. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, вважає
за належне присудити суму, що вимагалася заявником, у повному
розмірі.
B. Судові та інші витрати

115. Заявник не подав жодних вимог щодо компенсації судових та
інших витрат.
C. Пеня

116. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.
V. ПРАВИЛО 39 РЕГЛАМЕНТУ СУДУ
117. Суд нагадує, що відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції це рішення не набуде статусу остаточного до того часу, поки; а) сторони не
заявлять, що вони не звертатимуться з клопотанням про передання
справи на розгляд Великої палати; або b) не спливуть три місяці від
дати ухвалення рішення, якщо клопотання про передання справи на
розгляд Великої палати не було заявлено; або с) якщо колегія Великої
палати відхилить клопотання про передання справи на розгляд Великої палати відповідно до ст. 43 Конвенції.
118. Однак, з огляду на те, що фактологічні обставини, які призвели до застосування правила 39 Регламенту Суду в цій справі, змінилися, Суд вважає за належне припинити дію заходу, вказівку щодо якого
було надано відповідно до правила 39 Регламенту Суду (див. п. 4).
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На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що вібулося порушення ст. 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що вібулося порушення ст. 13 Конвенції.
4. Ухвалює, що держава не виконала свого зобов’язання відповідно до ст. 34 Конвенції не перешкоджати ефективному здійсненню
права на індивідуальну заяву.
5. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити заявникові 7000 (сім тисяч) євро
відшкодування моральної шкоди, та додатково суму будьяких податків, що можуть нараховуватися; ця сума має бути
конвертована в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
6. Вирішує припинити застосування правила 39 Регламенту Суду.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 22 жовтня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

Х. Касадеваль
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 «Чміль проти України»
(Заява № 20806/10)
Рішення
Страсбург
29 жовтня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
29 січня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Чміль проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Касадеваль, голова,
пані А. Нуссбергер,
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п. Б. М. Зупанчіч,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,
п. А. Потоцький,
п. А. Пейхал,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 6 жовтня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 20806/10) проти України, поданій 18 березня 2010 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянинм України паном Анатолієм Васильовичем Чмілем (далі —
заявник).
2. Інтереси заявника представляв п. А. А. Крістенко — юрист,
який практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв
його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Б. Бабін
з Міністерства юстиції України.
3. Заявник твердив, що зазнав жорстокого поводження з боку
працівників міліції та що стосовно його скарг не було здійснено ефективного розслідування.
4. 26 листопада 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1936 році та живе у м. Ананьєві, Україна.
На час подій заявник був головою територіальної виборчої комісії.
6. Близько 6 год. 30 хв. 31 жовтня 2004 року — у день першого етапу президентських виборів — на шляху до приміщення територіальної виборчої комісії заявник зустрів чотирьох незнайомих йому працівників міліції (пізніше було встановлено, що це працівники міліції
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К., Л., П. і Д.), які йшли у тому ж напрямку, що й він. Заявник розпочав
з ними розмову, яка, вочевидь, переросла у сварку.
7. Згідно з твердженнями заявника, коли вони дійшли до Ананьївського РВ УМВС України в Одеській області (далі — райвідділок
міліції), працівники міліції заштовхнули його всередину та напали
на нього.
8. Згідно з твердженнями Уряду, коли група дійшла до відділку
міліції, заявник раптом однією рукою схопився за форму Л., а іншою —
за ґрати внутрішніх дверей та почав кричати, що його б’ють. Після
цього заявник переговорив з начальником райвідділку й пішов.
9. Того ж дня заявник зателефонував до прокуратури та поскаржився на згадані події. Заявник твердив, що о 6 год. 30 хв. працівники
міліції, яких він не знав, заштовхали його до коридору райвідділку
міліції, збили з ніг та почали бити ногами. Працівник міліції, який
у той час чергував, усе бачив. Заявнику завдали ударів по голові, у пах
та по хребту. Оскільки під час інциденту він кричав, з’явився начальник райвідділку міліції та наказав працівникам міліції облишити заявника у спокої. Свідком цих подій був п. С.
10. Пізніше заявник також показав, що по дорозі на роботу він
побачив п’ятьох незнайомих працівників міліції. Він запитав у них,
звідки вони, і сказав, що цього дня вони працюватимуть разом. Вони відповіли, що вони з Ананьєва. Коли всі підійшли до райвідділку
міліції, заявника заштовхали усередину райвідділку. Він схопився за
ґрати та закричав. Працівники міліції продовжували бити заявника
та затягнули його всередину райвідділку. Там вони повалили його на
підлогу й били далі, навіть коли той лежав на підлозі.
11. Близько 13 год. 31 жовтня 2004 року заявника оглянув судовомедичний експерт Б. На додаток до болю під правою лопаткою, у поперековому відділі хребта, в ногах та в паху, заявник скаржився на
нудоту та головний біль. У заявника була подряпина на лівій щоці та
набряк правої ноги. Йому було порекомендовано звернутися до хірурга та невропатолога. Заявник мав знову прийти до судово-медичного
експерта наступного дня, але він цього не зробив.
12. Того ж дня було допитано причетних до події працівників
міліції К., Л., Д. і П. Працівник міліції К. у рапорті начальникові райвідділку міліції зазначив, що коли він із трьома своїми колегами йшов
вулицею, до них підійшов незнайомий чоловік, який почав задавати
їм провокаційні запитання, такі як: «Ви що, прийшли сюди вбивати
та вішати людей?», «Що ви тут робите?», «Що ви тут підслуховуєте?».
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Працівники міліції відповіли, що вони милуються краєвидами та що
містечко дуже гарне. У відповідь чоловік сказав, що вони вже побачили достатньо і нехай їдуть до міста Рені, «там є стовп із гніздом лелеки, і на ньому повинен сидіти працівник міліції П.». Група зупинилася
біля райвідділку міліції, і тоді чоловік однією рукою схопив Л. за плече, а іншою схопився за ґрати дверей і почав кричати, що його побили.
Після цього чоловік увійшов до райвідділку міліції.
13. Уряд також надав пояснення зазначених працівників міліції,
датовані 31 жовтня 2004 року та сформульовані за допомогою майже
ідентичних висловів. Відповідно до цих пояснень вранці 31 жовтня
2004 року працівники міліції, які приїхали до Ананьєва для надання
допомоги в підтриманні громадського порядку у день виборів, йшли
з місця свого проживання до райвідділку міліції. До них наблизився
незнайомий чоловік і вигукнув: «Фашисти йдуть!» і пішов слідом за
ними до райвідділку міліції, вигукуючи образи. Коли Л. спробував
увійти до райвідділку міліції, чоловік схопився за ґрати біля вхідних
дверей і лівий погон Л., і почав кричати, що його б’ють. Втрутився начальник райвідділку міліції. Ніхто чоловіка не бив.
14. Того ж дня вхід до райвідділку міліції було оглянуто та не
виявлено жодних слідів боротьби. Було також оглянуто форму Л. та
встановлено, що одна зі стрічок, до якої кріпився погон, відірвана.
15. Працівників міліції К., Л., Д. і П. було оглянуто судово-медичним експертом та лікарем з лікарні. Було підтверджено, що вони
не зазнали жодних тілесних ушкоджень та у відповідний час не були
у стані сп’яніння.
16. 31 жовтня 2004 року було опитано потенційних свідків.
17. Пояснення працівників міліції, які були присутні у райвідділку міліції під час інциденту, були такі:
— працівник міліції Са. бачив, як заявник схопився за ґрати біля
вхідних дверей і вигукнув, наче хтось його б’є;
— працівник міліції Бо. бачив, як заявник схопився за ґрати біля
вхідних дверей та істерично кричав. Заявник двічі намагався
вдарити ногою працівника міліції, але щоразу промахувався;
— працівник міліції Н. бачив заявника у райвідділку міліції.
Заявник кричав на працівників міліції, погрожуючи їм звільненням та ображаючи їх;
— працівник міліції Г. бачив чотирьох незнайомих працівників
міліції, Бо., Да. і Са. у приміщенні перед черговою частиною
райвідділку міліції. Заявник кричав, що його було побито;
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— начальник райвідділку міліції Ле. та працівник міліції Кл. бачили, як заявник звертається до Л. із запитанням: «Хто тобі
дозволив мене бити?».
18. Судово-медичний експерт Б. засвідчив, що він оглянув заявника приблизно о 13 год. 31 жовтня 2004 року. На додаток до болю
у спині, паху та правій нозі заявник скаржився на нудоту та головний
біль. У заявника на лівій щоці була подряпина, яка могла виникнути внаслідок тертя шкіри об тупий предмет з нерівною поверхнею.
У заявника також був набряк на правій нозі. Йому було рекомендовано звернутися до хірурга та невропатолога. Заявник сказав, що він
має того дня працювати, а тому звернеться до лікаря наступного дня.
На думку Б., виклад подій заявника, зокрема те, що його було сильно
побито п’ятьма працівниками міліції, був сумнівним, оскільки суперечив результатам медичного огляду.
19. Журналіст С. засвідчив, що бачив групу працівників міліції,
які йшли вулицею, оточивши заявника з усіх боків. Коли ця група
наблизилася до райвідділку міліції, працівники міліції заштовхнули
заявника усередину. Заявник опирався, й працівники міліції завдали йому ударів по ногах, у живіт, пах, та, можливо, по спині. С. побіг
до райвідділку міліції. Він чув, як заявник кричить на працівника
міліції: «Нащо ви мене б’єте?». Начальник райвідділку міліції стояв
поруч.
20. На час подій через дорогу від райвідділку міліції стояло кілька людей, які, як твердилося, були очевидцями інциденту. Вони надали такі свідчення.
— Міський голова Сє. засвідчив: «... працівники міліції та А. В.
Чміль спокійно йшли вулицею. Я й далі спілкувався з людьми, коли несподівано А. В. Чміль почав кричати: «Облиш мене!». А. В. Чміль хапав міліціонерів за одяг та намагався зірвати погони. Міліціонери не застосували до нього будь-якої
сили. Вони зайшли до райвідділку міліції. Приблизно через
три-чотири хвилини А. В. Чміль вийшов із будівлі райвідділку міліції»;
— Член дільничної виборчої комісії Ко. засвідчив: «...чоловік
ішов слідом за трьома чи чотирма працівниками міліції. Коли перший працівник міліції заходив до будівлі райвідділку
міліції, чоловік протиснувся між ними. Це супроводжувалося
криками та штовханиною біля дверей. Чоловік штовхав працівників міліції та вигукував «Допоможіть!», «Відпустіть!»;
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— Ку. засвідчив: «...чоловік ішов слідом за чотирма незнайомими працівниками міліції. Коли один із міліціонерів входив до
райвідділку міліції, чоловік почав штовхати інших працівників міліції та кричати, щоб вони не чіпали його та не били.
Я не бачив, щоб будь-хто бив його»;
— Працівник міліції Тк. засвідчив: «...чоловік ішов за працівниками міліції. Коли один із них входив до райвідділку, чоловік штовхнув його. Чоловік також кричав, щоб вони не чіпали його. Через одну хвилину чоловік вийшов із райвідділку
міліції»;
— Працівник міліції Ц. засвідчив: «А. В. Чміль ішов слідом за чотирма працівниками міліції. Коли один із міліціонерів заходив до райвідділку міліції, А. В. Чміль проштовхнувся між іншими трьома міліціонерами та почав кричати, що його б’ють.
Він заштовхав першого працівника міліції до приміщення
райвідділку міліції, а потім зайшов сам. А. В. Чміль вийшов із
будівлі райвідділку міліції через одну або дві хвилини».
21. Від 2 по 19 листопада 2004 року заявник перебував у лікарні,
де скаржився на те, що 31 жовтня 2004 року на нього було вчинено напад. У нього було діагностовано струс мозку.
22. 10 листопада 2004 року прокуратурою Ананьївського району Одеської області (далі — прокуратура Ананьївського району) було
винесено постанову про відмову в порушенні кримінальної справи
щодо працівників міліції. Наявні докази було стисло викладено так.
П’ятеро свідків (включно з двома працівниками міліції) засвідчили,
що вранці 31 жовтня 2004 року вони бачили, як заявник іде до райвідділку міліції разом із чотирма працівниками міліції. Тільки-но
один із працівників міліції зайшов до райвідділку міліції, заявник
протиснувся між іншими працівниками міліції та почав штовхатися,
хапаючи їх за форму та вигукуючи, щоб вони припинили бити його та
облишили у спокої. Свідки не бачили, щоб до заявника застосовувалася фізична сила. Причетні до події працівники міліції сказали, що
вони його не били. Шість інших працівників міліції, які перебували
у райвідділку міліції, також сказали, що ніхто заявника не бив. Судово-медичний експерт Б. засвідчив, що він оглянув заявника о 13 год.
31 жовтня 2004 року. У заявника були подряпини на лівій щоці та на
правій нозі. Судячи з ушкоджень заявника, експерт поставив під сумнів факт побиття заявника п’ятьма працівниками міліції в описаний
ним спосіб. Прокуратурою Ананьївського району було також зазна-
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чено, що оскільки на той час заявник перебував у лікарні, було неможливо встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень, яких він
зазнав. З огляду на наведені свідчення, прокурор дійшов висновку,
що твердження заявника були необґрунтовані та що доказів вчнення
злочину немає.
23. 22 листопада 2004 року у відповідь на запит прокуратури Ананьївського району судово-медичний експерт склав висновок експертизи, згідно з яким заявник зазнав легких тілесних ушкоджень.
24. 30 грудня 2004 року прокуратура Одеської області скасувала
постанову від 10 листопада 2004 року та повернула матеріали справи
на додаткову перевірку. Серед іншого було зазначено, що з огляду на
перебування заявника у лікарні слід було здійснити судово-медичну
експертизу, а також, окрім працівників міліції, мали бути опитані інші свідки, такі як родичі заявника.
25. У січні 2005 року під час додаткової перевірки лікар лікарні показав, що після госпіталізації заявник поскаржився на те, що до нього
було застосовано фізичну силу, й у нього були синці на правій нозі.
26. Секретар територіальної виборчої комісії засвідчила, що
31 жовтня 2004 року вона приїхала на роботу о 8 год. Заявник вже був
на робочому місці і сказав їй, що його побили. Видимих ушкоджень
у нього не було.
27. 16 лютого 2005 року прокуратурою Ананьївського району було
порушено кримінальну справу щодо працівників міліції за підозрою
у зловживанні службовим становищем.
28. У матеріалах справи містяться протоколи допитів свідків,
сформульовані за допомогою майже ідентичних виразів, які ґрунтуються на поясненнях, наданих чотирма причетними до події працівниками міліції 19 березня 2005 року. Ці свідчення практично ідентичні показанням, які працівники міліції надали 31 жовтня 2004 року за
винятком того, що в пізніших показаннях всі працівники міліції додавали, що вони пройшли підготовку та що якби вони насправді били
заявника, він зазнав би серйозніших тілесних ушкоджень.
29. 19 березня 2005 року було також офіційно проведено чотири
очні ставки між працівниками міліції та заявником. Учасникам було
поставлено такі запитання:
— Чи ви знаєте один одного, і, якщо так, то де й коли познайомились, у яких стосунках перебуваєте?
— Чи є у вас причини обмовляти один одного?
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— Що ви робили, коли зустрілися дорогою до Ананьївського РВ
УМВС України в Одеській області?
— Як ви увійшли до будівлі Ананьївського РВ УМВС України
в Одеській області?
— (Працівникам міліції) Коли вам стало відомо, що Чміль А. В.
є головою територіальної виборчої комісії?
— Чи здійснювався фізичний або моральний тиск на Чміля А. В.
31 жовтня 2004 року?
— Чи складалися в приміщенні Ананьївського РВ УМВС України
в Одеській області будь-які процесуальні документи стосовно
Чміля А. В.?
30. Відповіді в усіх чотирьох протоколах очної ставки є ідентичними та сформульовані за допомогою майже однакових виразів.
31. Відповідаючи на третє запитання, працівники міліції вказали,
що заявник запитав їх, хто вони та що вони роблять у місті. Працівник
міліції К. відповів заявнику, що вони — працівники міліції та прогулюються містом. Заявник почав вигукувати образи на їхню адресу.
32. У протоколі очної ставки між заявником і Л. є такий фрагмент:
«Як ви опинилися в будівлі Ананьївського РВ УМВС України в Одеській області?
...
Л.: До райвідділку міліції заходили через двері один за одним.
Першим у двері зайшов Л., за ним почав заходити я, у цей момент
п. Чміль А. В. встав між мною та П. у дверях до райвідділку. При цьому однією рукою схопився за ґрати дверей, іншою — за моє плече.».

33. 12 квітня 2005 року на підставі постанови прокуратури Ананьївського району від 20 березня 2005 року про здійснення судовомедичної експертизи комісією судово-медичних експертів було складено висновок, у якому було встановлено, що заявник зазнав струсу
мозку, мав подряпину на лівій щоці, синці на лівій половині обличчя,
лівому стегні та на правій гомілці. Ці тілесні ушкодження було класифіковано як легкі.
34. У період від квітня до травня 2005 року було знову опитано
декого зі згаданих свідків (див. пп. 17–20). Вони надали свідчення,
подібні до тих, що були надані в жовтні 2004 року.
35. 14 липня 2005 року на підставі постанови прокуратури Ананьївського району від 10 травня 2005 року про здійснення судовомедичної експертизи комісія судово-медичних експертів, вивчивши
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відповідні матеріали, склала висновок, у якому зазначено, що заявник зазнав струсу мозку та мав подряпину на лівій щоці. Він також
мав синці на лівій частині обличчя, лівому стегні та на правій гомілці. Синці було зафіксовано в медичній картці заявника 2 листопада
2004 року. Під час первинного огляду 31 жовтня 2004 року експерт їх
не зафіксував, оскільки на той час вони були невидимі. Судово-медичні експерти дійшли висновку, що струс мозку, подряпина та синці на
лівій щоці та правій гомілці заявника були завдані за кілька годин до
первинного огляду заявника о 13 год. 31 жовтня 2004 року. Точний час
завдання заявнику тілесних ушкоджень встановити було неможливо.
Вони могли бути завдані у проміжок часу від 7 до 8 год. або навіть пізніше чи раніше вказаного проміжку часу. Усі тілесні ушкодження було
завдано дією тупого предмета. Не виключалася можливість того, що
цих ушкоджень заявникові було завдано під час падіння.
36. 8 вересня 2005 року прокуратура Ананьївського району закрила справу за відсутністю складу злочину. Слідчий прокуратури
дійшов висновку, що заявник зазнав згаданих тілесних ушкоджень,
коли схопився за форму Л. всередині райвідділку міліції, не встояв на
ногах і впав.
37. 12 вересня 2005 року прокуратура Одеської області скасувала
цю постанову та повернула матеріали справи на додаткове розслідування. При цьому було зазначено, що у справі не допитано всіх
свідків.
38. 10 жовтня 2005 року справу знову було закрито. У постанові
зазначалося, що свідки Кол. та Сам. не бачили, щоб заявника було піддано жорстокому поводженню. Кол. показав, що працівники міліції
«супроводжували» заявника до райвідділку міліції, але він не бачив,
щоб заявника били. Сам. бачила заявника після події.
39. 19 грудня 2005 року прокуратура Одеської області скасувала зазначену постанову та повернула матеріали справи на додаткове
розслідування.
40. 8 серпня 2006 року після скарги, поданої працівниками міліції
К. і П., постанову про порушення кримінальної справи від 16 лютого
2005 року (див. п. 27) було скасовано Ананьївським районним судом
Одеської області як необґрунтовану, а матеріали справи направлено
до районної прокуратури для ухвалення рішення.
41. 13 серпня 2006 року комісією експертів було підготовлено висновок у справі заявника. Їм було поставлене запитання про те, чи був,
на їх думку, зв’язок між отриманням заявником другої групи інвалід-
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ності та отриманими ним 31 жовтня 2004 року ушкодженнями. Уряд
надав неповну копію висновку експертизи (сім сторінок з десяти).
42. 27 листопада 2006 року прокуратурою Ананьївського району було ухвалено постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи щодо працівників міліції. Прокуратура дійшла висновку, що
заявник спровокував конфліктну ситуацію та зазнав тілесних ушкоджень внаслідок падіння.
43. 7 березня 2008 року апеляційний суд Одеської області скасував постанову від 8 серпня 2006 року. Працівники міліції знову зробили спробу оскаржити постанову від 16 лютого 2005 року до суду, але
безуспішно.
44. 5 травня 2008 року прокуратура Ананьївського району скасувала постанову від 27 листопада 2006 року та повернула матеріали
справи на додаткову перевірку.
45. Упродовж подальшого розслідування було знову опитано свідків (працівників міліції, присутніх у райвідділку міліції під час інциденту, та людей, які спостерігали за подіями з протилежного боку вулиці навпроти райвідділку міліції), а також заявника та працівників
міліції К., Л., П. і Д. Усі вони підтвердили свої попередні показання.
Було проведено очну ставку між заявником та К., Л., П. і Д., а також
відтворення обстановки та обставин події.
46. 27 лютого 2009 року на підставі постанови прокуратури Ананьївського району було складено ще один висновок судово-медичної
експертизи. У висновку зазначалося, що заявник зазнав струсу мозку,
мав подряпину на лівій щоці, синці на лівій частині обличчя, лівому
стегні та правій гомілці. Цих тілесних ушкоджень було завдано 31 жовтня 2004 року у проміжок часу від 7 до 8 год. або пізніше. Усі тілесні
ушкодження було завдано дією тупого предмета — внаслідок ударів
тупими предметами або внаслідок падіння на тверду поверхню, таку
як підлога.
47. 2 квітня 2009 року кримінальну справу було закрито у зв’язку
з відсутністю складу злочину. Було встановлено, що 31 жовтня 2004 року близько 6 год. 30 хв. ранку заявник наздогнав чотирьох працівників
міліції — Д., К., П. і Л., які виконували службовий обов’язок з підтримки громадського порядку у день виборів. Заявник почав їх ображати. Коли працівники міліції спробували увійти до приміщення райвідділку, заявник протиснувся між ними, схопився за залізні ґрати
дверей однією рукою, а іншою схопив Л. за формену куртку та почав
кричати, що його б’ють, намагаючись привернути до себе увагу. Пра-
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цівники міліції та заявник зрештою увійшли до приміщення райвідділку міліції, при цьому у працівника міліції Л. було відірвано погон.
Сім працівників міліції показали, що у райвідділку міліції ніхто заявника не бив. Інші свідки засвідчили, що вони не бачили, щоб до заявника застосовувалася фізична сила. Згідно з висновком судово-медичної експертизи тілесні ушкодження заявника могли бути завдані
31 жовтня 2004 року у проміжок часу від 7 до 8 год. ранку або пізніше.
17 лютого 2009 року судово-медичний експерт Б. під час відтворення
обстановки та обставин події показав, що якби версія заявника була
правдивою, тоді він би зазнав серйозніших тілесних ушкоджень. Тому
слідчий дійшов висновку про відсутність у діях працівників міліції
складу злочину.
48. Заявник оскаржив цю постанову до вищих органів прокуратури, але безрезультатно. Листом від 11 грудня 2009 року Генеральна
прокуратура України повідомила заявника, що за результатами розслідування було встановлено, що 31 жовтня 2004 року заявник підійшов до чотирьох працівників міліції, почав їх ображати та називати
«чорнопогонниками». Він також відірвав погон у працівника міліції Л.
Окрім того, було встановлено, що працівники міліції не застосовували
фізичної сили до заявника та що, навпаки, саме заявник у приміщенні райвідділку міліції намагався вдарити ногою одного з працівників міліції у пах. Відповідно для скасування постанови від 2 квітня
2009 року не було підстав.
49. Заявник також звернувся з позовом до прокуратури Ананьївського району про відшкодування шкоди, але безрезультатно, оскільки його позов було відхилено у зв’язку з недотриманням процесуальних вимог.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
50. Заявник скаржився, що зазнав жорстокого поводження з боку працівників міліції та що не було ефективного розслідування його
скарги. Заявник посилався на ст. 3 Конвенції, яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».

470

Чміль проти України

А. Щодо прийнятності

51. Сторони не надали жодних зауважень з приводу прийнятності
цих скарг.
52. Суд зазначає, що постанову від 2 квітня 2009 року про закриття кримінального провадження у справі заявника було винесено більше ніж за шість місяців до подання цієї заяви.
53. Суд також зауважує, що Уряд не подав зауважень щодо питання шестимісячного строку. Проте Суд повторює, що правило шестимісячного строку, відображаючи бажання Договірних Сторін запобігти
тому, щоб зі спливом невизначеного періоду часу ухвалені в минулому рішення ставилися під сумнів, слугує інтересам не лише Уряду держави-відповідача, а й інтересам юридичної визначеності, яка сама
по собі є цінністю. Воно окреслює кінцеві строки нагляду, що здійснюється конвенційними органами, та вказує особам і державним
органам термін, зі спливом якого такий нагляд уже є неможливим.
Таким чином, у Суду немає підстав не застосовувати правило шестимісячного строку виключно тому, що Уряд не надав заперечень за цим
правилом (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Волкер проти Сполученого Королівства» (Walker v. the United Kingdom), заява № 34979/97,
ЄСПЛ 2000-I).
54. Суд зауважує, що заявник оскаржив постанову, про яку йдеться, до вищих органів прокуратури, але безрезультатно. За його скаргами не було прийнято жодного офіційного рішення, і його було просто
повідомлено листом про відсутність підстав для скасування постанови від 2 квітня 2009 року. Отже, необхідно точно встановити, коли
шестимісячний термін у цій справі почав свій відлік.
55. Суд нагадує, що відповідно до його висновків у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin v. Ukraine) (заява № 23893/03, п. 97, від
15 травня 2012 року) не було доведено, що подання скарги до вищих
органів прокуратури та до судів є адекватним способом захисту і щодо скарг на жорстоке поводження міліції, і щодо скарг на неефективне
розслідування.
56. У цій справі Суд, проте, зазначає, що постанови про закриття
кримінальної справи неодноразово скасовувалися вищими прокуратурами та матеріали справи поверталися на додаткове розслідування. Суд вважає, що за таких обставин заявнику не можна дорікнути за
спроби використання засобів правового захисту, які, як було підтверджено у його справі кілька разів, давали певні результати. Окрім того,
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хоча до часу винесення постанови від 2 квітня 2009 року провадження
у справі заявника тривало впродовж більше чотирьох років, не можна
дійти висновку про те, що заявник подав свою скаргу до Суду із неналежною затримкою (див., із необхідними змінами, рішення у справі
«Варнава та інші проти Туреччини» (Varnava and Others v. Turkey) [GC],
пп. 161–166).
57. Отже, Суд вважає, що у цій справі заявник дотримався шестимісячного терміну подання заяви.
58. Суд також зазначає, що заява не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути ви
знана прийнятною.
В. Щодо суті

1. Стверджуване жорстоке поводження
(а) Аргументи сторін
59. Уряд не погодився з наявністю у цій справі порушення матеріального аспекту ст. 3 Конвенції.
60. Уряд не заперечував, що 31 жовтня 2004 року заявник зазнав
тілесних ушкоджень. Було здійснено п’ять судово-медичних експертиз, і всі вони встановили, що заявник зазнав легких тілесних ушкоджень. Проте експерти дійшли висновку, що заявник так само міг зазнати цих тілесних ушкоджень до або після оскаржуваних подій.
61. Уряд також доводив, що працівники міліції не несуть відповідальності за тілесні ушкодження заявника. Усі свідки показали,
що ситуація була спровокована самим заявником. Окрім того, один
зі свідків показав, що 31 жовтня 2004 року заявник не мав видимих
тілесних ушкоджень (див. п. 26). Судово-медичний експерт Б. також
показав, що тілесні ушкодження заявника не узгоджувалися з його
версією подій.
62. Насамкінець Уряд твердив, що «в працівників міліції не було
фактично підстав для побиття заявника, адже одразу після стверджуваних заявником подій його було звільнено».
63. Заявник не погодився та твердив, що від працівників міліції
він зазнав жорстокого поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
64. Заявник зазначав, що він є особою похилого віку невеликого
зросту. Він ніколи не вчиняв насильницьких дій і не мав наміру за-
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вдати будь-кому шкоди. Проте працівники міліції незаконно застосували до нього фізичну силу та били його далі, навіть коли він лежав
на підлозі.
65. Заявник доводив, що його версія стосовно жорстокого поводження, якого він зазнав, підтверджується численними судово-медичними експертизами, що жорстоке поводження сталося, коли заявник
перебував під контролем працівників міліції. Проте Уряд не надав
задовільного та переконливого пояснення походження його тілесних
ушкоджень.
66. Заявник також зазначив, що хоча було «щонайменше два очевидці побиття», їхні свідчення було проігноровано.
67. Заявник зазначав, що з огляду на зазначене, є достатньо доказів для висновку про порушення матеріального аспекту ст. 3 Конвенції у його справі.
(b) Оцінка Суду
68. Як неодноразово зазначав Суд, ст. 3 Конвенції є втіленням однієї з найбільш основоположних цінностей демократичного суспільства. Конвенція категорично забороняє катування або нелюдське чи
таке, що принижує гідність, поводження або покарання, незалежно
від обставин чи поведінки потерпілого (див., серед багатьох інших
джерел, рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 119, ЄСПЛ 2000-IV).
69. Суд чітко усвідомлює субсидіарний характер свого завдання
та визнає, що має бути обережним, перебираючи на себе роль суду
першої інстанції щодо вирішення питань факту, коли це неминуче не
вимагається з огляду на обставини справи (див., наприклад, ухвалу
щодо прийнятності у справі «Маккерр проти Сполученого Королівства»
(McKerr v. the United Kingdom), заява № 28883/95, від 4 квітня 2000 року). Тим не менш, коли висуваються твердження за ст. 3 Конвенції,
Суд повинен здійснити особливо ретельний аналіз навіть тоді, коли
провадження та розслідування на національному рівні вже відбулися
(див., із необхідними змінами, рішення у справах «Рібіч проти Австрії» (Ribitsch v. Austria), від 4 грудня 1995 року, п, 32, Серія А № 336,
та «Авшар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey), заява № 25657/94 п. 283,
ЄСПЛ 2001-VII (витяги)).
70. Суд нагадує про свою практику, згідно з якою під час оцінки доказів він застосовує стандарт «поза розумним сумнівом» (див.
згадане рішення у справі «Авшар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey),
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п. 282). Такі докази можуть випливати із сукупності ознак чи схожих
неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких та узгоджених
між собою.
71. Звертаючись до обставин цієї справи, Суд зазначає, що згідно
з твердженнями заявника працівники міліції, затягуючи його до райвідділку міліції, штовхали та били його ногами, потім збили з ніг та
били ногами по різних частинах тіла. Внаслідок цього заявник зазнав
струсу мозку та синців, а також отримав подряпину на обличчі.
72. Для того, щоб підпадати під дію ст. 3 Конвенції, жорстоке поводження має досягти мінімального рівня жорстокості. Оцінка цього
мінімуму є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких як
тривалість поводження, його фізичні та психічні наслідки, а в деяких
випадках мають враховуватися також стать, вік і стан здоров’я потерпілого (див. рішення у справі «Валашинас проти Литви» (Valašinas
v. Lithuania), заява № 44558/98, п. 101, ЄСПЛ 2001-VIII). Суд вважав
«нелюдським» поводження, яке, зокрема, було умисним, тривало
кілька годин поспіль та спричинило або власне тілесні ушкодження,
або сильні фізичні та душевні страждання. Поводження вважалося
«принизливим», якщо воно було таким, що спричинило у потерпілих
відчуття страху, страждання та неповноцінності, здатних образити
та принизити (див. рішення у справі «Кудла проти Польщі» (Kudła v.
Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 92, ЄСПЛ 2000-ХІ).
73. Тілесні ушкодження заявника (наведені раніше) неодноразово підтверджувалися висновками судово-медичних експертів. Уряд
не заперечує, що поводження, описане заявником, досягло рівня, необхідного для того, щоб зазначені події охоплювалися сферою застосування ст. 3 Конвенції. Залишається встановити, чи поводилися державні органи із заявником так, як він описує, а отже, чи мають вони
нести відповідальність відповідно до ст. 3 Конвенції.
74. У зв’язку з цим Суд зазначає, що кількаразово судово-медичних експертів запрошували встановити час завдання зазначених
тілесних ушкоджень. Хоча експерти не спромоглися встановити точного часу, вони дійшли висновку (див. пп. 35 і 46), що зазначені тілесні
ушкодження було завдано за кілька годин до первинного огляду заявника судово-медичним експертом о 13 год. 31 жовтня 2004 року.
75. Розслідування на національному рівні справді було обмежено
питанням перевірки того, чи зазнав заявник жорстокого поводження
з боку працівників міліції. Проте, попри вказівки вищого прокурора
(див. п. 24), не було вжито жодних заходів для перевірки, чи відбулися
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будь-які інциденти із заявником до або після оскаржуваних подій, які
могли би підтвердити або спростувати твердження сторін щодо часу
та походження тілесних ушкоджень у заявника.
76. Суд зазначає, що інцидент із працівниками міліції відбувся рано-вранці, коли заявник вочевидь ішов з дому на роботу, та, як видається, після інциденту заявник пішов на роботу, де він негайно повідомив
своїх колег, що його було побито. Доказів того, що заявник зазнав тілесних ушкоджень до або після зазначеного інциденту, немає.
77. Суд також вважає, що результати розслідування, зважаючи на
його численні недоліки (див. далі), не спростували твердження заявника про те, що його заштовхнули до райвідділку міліції, а потім
побили.
78. Суд також зазначає, що у будь-якому разі численні свідки бачили «штовханину» біля дверей до райвідділку міліції. Навіть якщо
прийняти надану Урядом версію подій, видається, що до заявника було застосовано певну фізичну силу. З огляду на його вік, застосована
фізична сила могла сприйматися заявником як дуже сильна. Враховуючи обставини справи у викладі Уряду (заявник заблокував двері до
райвідділку міліції та схопив одного з працівників міліції за формену
куртку), підготовку, яку, як твердилося, працівники міліції отримали
для того, щоб вміти поводитись у подібних ситуаціях, вік заявника та
стан його здоров’я, видається, що застосована до нього фізична сила
була надмірною, зважаючи на те, що внаслідок цього в заявника було
діагностовано струс мозку і він перебував у лікарні протягом сімнадцяти днів.
79. Отже, Суд доходить висновку, що, зважаючи на виклади подій
обох сторін, у цій справі достатньо доказів, щоб «поза розумним сумнівом» дійти висновку, що заявник зазнав жорстокого поводження
з боку міліції на порушення матеріального аспекту ст. 3 Конвенції.

2. Належність розслідування
(a) Аргументи сторін
80. Уряд доводив, що у цій справі було здійснено всі слідчі дії, необхідні для встановлення обставин справи. Низку таких дій було здійснено того самого дня. Було здійснено п’ять судово-медичних експертиз, але відповідей на запитання стосовно точного часу та способу завдання тілесних ушкоджень отримано не було. Заявник не скаржився
на жодні конкретні недоліки розслідування та не оскаржував поста-
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нову від 2 квітня 2009 року. Уряд дійшов висновку, що в цій справі не
відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
81. У відповідь на ці зауваження заявник зазначив, що хоча він
подав скаргу на жорстоке поводження у день події, розслідування
тривало більше п’яти років та не привело до покарання осіб, винних
у завданні йому тілесних ушкоджень.
82. Органи влади не встановили, на яких законних підставах заявника було доправлено до райвідділку міліції. Розслідування було
необґрунтовано тривалим і його висновки значною мірою ґрунтувалися на однаково сформульованих свідченнях працівників міліції.
83. Заявник також наголошував, що постанови про відмову в порушенні кримінальної справи щодо працівників міліції неодноразово скасовувалися та що слідчим органам надавалися чіткі вказівки,
однак ці вказівки було проігноровано.
84. Насамкінець заявник твердив, що неефективне розслідування його справи є типовою проблемою правоохоронної системи України (див. згадане рішення у справі «Каверзін проти України» (Kaverzin
v. Ukraine)), та що у його справі відбулося порушення процесуального
аспекту ст. 3 Конвенції.
(b) Оцінка Суду
85. Суд нагадує, що коли особа висуває небезпідставну скаргу
на жорстоке поводження з нею з боку державних органів, яке порушує ст. 3 Конвенції, це положення, взяте у поєднанні із загальним
обов’язком держави відповідно до ст. 1 Конвенції, за своїм змістом
вимагає ефективного офіційного розслідування. Таке розслідування
має бути спроможним призвести до встановлення та покарання винних осіб. Інакше загальна юридична заборона катування та нелюдського й такого, що принижує гідність, поводження та покарання, попри свою фундаментальну важливість, була б неефективною на практиці, й у деяких випадках представники держави могли б фактично
безкарно порушувати права тих, хто перебуває під їхнім контролем
(див. рішення у справі «Ассенов проти Болгарії» (Assenov and Others
v. Bulgaria), від 28 жовтня 1998 року, п. 102, Reports of Judgments and
Decisions 1998-VIII, і згадане рішення у справі «Лабіта проти Італії»
(Labita v. Italy) [ВП], п. 131).
86. Розслідування небезпідставних тверджень про жорстоке поводження також має бути ретельним. Це означає, що органи влади
завжди повинні сумлінно намагатися з’ясувати, що трапилося, та не
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покладатися на поспішні або необґрунтовані висновки для закриття
кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень (див. рішення у справі «Ассенов проти Болгарії»
(Assenov and Others v. Bulgaria), пп. 103 і наст.). Вони повинні вживати
всіх розумних і доступних їм заходів для отримання доказів, що стосуються події, включаючи, зокрема, показання свідків та висновки судових експертиз (див., із ннеобхіідними змінами, рішення у справах
«Танрікулу проти Туреччини» (Tanrikulu v. Turkey) [ВП], заява № 23763/94,
пп. 104 і наст., ЄСПЛ 1999-IV, та «Гюль проти Туреччини» (Gül v. Turkey),
заява № 22676/93, п. 89, від 14 грудня 2000 року).
87. Звертаючись до цієї справи, Суд зазначає, що ст. 3 Конвенції
вимагає, щоб розслідування починалося одразу, тільки-но заявник
подає небезпідставну скаргу (див. рішення у справі «Везнедароглу
проти Туреччини» (Veznedaroрlu v. Turkey), заява № 32357/96, п. 34, від
11 квітня 2000 року). У цій справі розслідування почалося негайно
після того, як заявник подав свою скаргу, і того ж дня було здійснено
низку слідчих дій: опитано потерпілого, ймовірних правопорушників
та численних свідків, оглянуто місце події. Проте через десять днів
прокуратура винесла постанову про відмову в порушенні кримінальної справи. Виносячи цю постанову, прокуратура посилалася на свідчення, зібрані невдовзі після інциденту, чого явно було недостатньо
для ухвалення обґрунтованого рішення, і це підтверджується тим
фактом, що вищий прокурор скасував первинну постанову про відмову в порушенні кримінальної справи (див. п. 24).
88. Суд також зауважує, що у певний момент часу щодо працівників міліції було порушено кримінальну справу за підозрою у перевищенні службових повноважень. Проте трьома постановами прокуратури (від 8 вересня 2005 року, 10 жовтня 2005 року і 27 листопада
2006 року) ця справа закривалася у зв’язку з відсутністю складу злочину. Ці постанови згодом скасовувалися вищими органами прокуратури через недоліки, а матеріали справи поверталися на додаткове
розслідування.
89. Суд зазначає, що впродовж цього часу було здійснено різні
слідчі дії: чотири судово-медичні експертизи, очні ставки між заявником і працівниками міліції, а також відтворення обстановки та
обставин події. Проте, як видається, всі ці дії були достатньо поверховими. Зокрема, пояснення та відповіді, надані працівниками міліції
під час очних ставок із заявником, були ідентичними, а з неузгодженого формулювання показань Л. випливає, що ці документи іноді
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складалися через копіювання фрагментів тексту в одному документі
та вставлення їх в інший (див. п. 32).
90. Щодо судово-медичних експертиз Суд зазначає, що експертам
ніколи не ставилися запитання про те, чи міг заявник зазнати тілесних ушкоджень за описаних ним обставин або за обставин, описаних
працівниками міліції.
91. Отже, Суд вважає, що розслідування скарг заявника було необґрунтовано тривалим і характеризувалося недоліками, визнаними
національними органами влади, а висновки згаданого розслідування
не ґрунтувалися на наявних доказах. Зокрема, 8 вересня 2005 року
слідчий прокуратури зазначив, що заявник зазнав тілесних ушкоджень внаслідок падіння, хоча ніхто, включно з працівниками міліції,
ніколи не твердили, що вони бачили, щоб заявник падав. Те ж стосується і постанови від 2 квітня 2009 року про закриття кримінальної справи у зв’язку з відсутністю будь-яких відомостей щодо того,
чи могли тілесні ушкодження утворитися в заявника за вказаних ним
обставин чи за обставин, вказаних працівниками міліції.
92. Відповідно відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3
Конвенції.
II. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
93. 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

94. Заявник вимагав 40 000 євро відшкодування моральної шкоди.
95. Уряд наполягав на тому, що у цій справі порушення прав заявника не відбулося та що сума відшкодування, яка вимагалася, у будьякому разі є надмірною. Окрім того, згідно з твердженнями Уряду заявник не довів причиново-наслідковий зв’язок між стверджуваними
порушеннями та сумою відшкодування, що вимагалася.
96. Суд, ухвалюючи рішення на засадах справедливості, присуджує заявнику 7000 євро відшкодування моральної шкоди.
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B. Судові та інші витрати

97. Заявник також вимагав 34 291 грн (на час подій близько
3000 євро) компенсації на правову допомогу у цьому Суді та 131,90 грн
(близько 12 євро) компенсації витрат на поштові відправлення, понесені під час провадження у Суді. Заявник надав табель обліку робочого часу, складений п. Крістенком, стосовно роботи, виконаної у жовтні 2013 року. Згідно з цим табелем п. Крістенко працював над справою
чотирнадцять годин.
98. Уряд доводив, що погодинна плата за послуги адвоката заявника була надто високою. Посилаючись на практику Суду (див.
рішення у справі «Бєлоусов проти України» (Belousov v. Ukraine), заява
№ 4494/07, пп. 113–117, від 7 листопада 2013 року), Уряд твердив, що
сума, яка вимагається, є надмірною.
99. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі
витрати були фактичними та неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію та зазначені критерії, вважає за належне присудити суму в розмірі 1000 євро компенсації на правову допомогу під час провадження
у Суді та 12 євро компенсації витрат на поштові відправлення.
С. Пеня

100. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3
Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції.
4. Ухвалює, що:
a) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держававідповідач повинна сплатити заявникові такі суми, що мають
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бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу:
i) 7000 (сім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та
додатково будь-який податок, що має нараховуватися;
ii) 1012 (одна тисяча дванадцять) євро компенсації судових
та інших витрат та додатково будь-який податок, що має
нараховуватися заявникові;
b) зі спливом зазначеного тримісячного терміну до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток 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 29 жовтня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

480

Х. Касадеваль
голова

Басенко 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 «Басенко проти України»
(Заява № 24213/08)
Рішення
Страсбург
26 листопада 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
26 лютого 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Басенко проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
п. Х. Касадеваль, голова,
пані Г. Юдківська,
п. В. А. Де Ґаетано,		
п. А. Потоцький,
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пані Х. Єдерблом,		
п. А. Пейхал,
пані С. О’Лірі,
та пані М. Блашко, заступник секретаря секції,
після обговорення за зачиненими дверима 20 жовтня 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 24213/08) проти України, поданій 5 травня 2008 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином України паном Олександром Анатолійовичем Басенком
(далі — заявник).
2. Інтереси заявника представляв п. А. А. Крістенко — юрист,
який практикує у м. Харкові. Уряд України (далі — Уряд) представляв
його Уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Б. Бабін із
Міністерства юстиції України.
3. 26 листопада 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявник народився у 1958 році і живе у м. Києві.
5. 24 лютого 2002 року у трамваї до заявника підійшли контролери комунального підприємства «Київпастранс» (далі — КП «Київпастранс») п. Г. і п. С. Як згодом було встановлено національними органами влади в обвинувальному акті та у вироку щодо С. (див. пп. 31
і 34), між заявником та контролерами виникла суперечка з приводу
дійсності його квитка. Вони наполягали на тому, щоб заявник сплатив
штраф за проїзд без квитка, а він наполягав на тому, що правил проїзду не порушував. Заявника запросили зійти з трамвая. Учасники
конфлікту дійшли згоди, що заявник у супроводі контролерів піде до
депо владнати суперечку. На шляху до депо С. вдарив заявника ногою.
Заявник у відповідь обприскав контролерів сльозогінним газом із балончика, який він мав при собі. Тоді С. вдарив заявника ногою у ліве
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коліно, спричинивши перелом. Розпочалася сутичка між заявником
і С. Потім Г. та С. пішли з місця інциденту. Заявник не міг підвестися
або йти у зв’язку з переломом коліна, до найближчої трамвайної зупинки йому допомогли дійти перехожі, які викликали швидку медичну допомогу. Згідно з твердженнями заявника він лікував свої ушкодження до початку 2005 року.
А. Кримінальне провадження

6. 26 лютого 2002 року заявник звернувся до органів внутрішніх
справ із заявою, в якій виклав обставини інциденту. Зокрема, він
твердив, що в день інциденту до нього підійшло двоє контролерів,
які поставили під сумнів достовірність його проїзного квитка, твердячи, що він виглядав надто старим для використання студентського
квитка. У той час як контролери наполягали, щоб заявник сплатив
штраф, він наполягав на тому, що квиток є дійсним. Заявник погодився піти з ними до відділку міліції для вирішення конфлікту. Вони
натомість запропонували піти до трамвайного депо, і він погодився.
На шляху до депо він зазнав удару ногою ззаду. Заявник розвернувся
і обприскав контролерів сльозогінним газом та отримав удар по коліну. Він зазначив, що імен контролерів не знає, але зможе впізнати їх
в обличчя.
7. 4 березня 2002 року слідчий Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві виніс постанову про відмову в порушенні кримінальної
справи за фактом події. Слідчий зазначив, що особу чергового контролера на відповідній трамвайній лінії у вказаний період часу було
встановлено як С. Він також зазначив, що викликати С. на допит було
неможливо, оскільки, за повідомленою інформацією, він перебував
на лікарняному, а за домашньою адресою його знайдено не було. Слідчий також вказав, що ступінь тяжкості тілесних ушкоджень заявника
може бути встановлено після закінчення лікування останнього.
8. 5 березня 2002 року судово-медичний експерт встановив у заявника перелом коліна та класифікував його як ушкодження середнього ступеню тяжкості.
9. 18 грудня 2002 року прокуратура Святошинського району
м. Києва (далі — районна прокуратура) скасувала постанову від 4 березня 2002 року та порушила кримінальну справу за підозрою у завданні умисного тілесного ушкодження середньої тяжкості. Того ж
дня районна прокуратура повідомила заявника про це рішення та про
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те, що стосовно слідчого, який виніс постанову від 4 березня 2002 року,
порушено дисциплінарне провадження. Згідно з твердженнями заявника він вперше дізнався про постанову від 4 березня 2002 року із зазначеного листа районної прокуратури.
10. 24 грудня 2002 року справу прийняв до свого провадження інший слідчий Святошинського РУ ГУ МВС України у м. Києві.
11. 28 грудня 2002 року слідчий визнав заявника потерпілим
у кримінальній справі. Того ж дня заявника було допитано як потерпілого.
12. 4 квітня 2003 року слідчий надіслав листа до КП «Київпастранс»
із запитом про те, чи працював С. контролером у відповідний час,
а також з проханням до підприємства встановити, з ким у день інциденту він працював. У квітні 2003 року підприємство відповіло, що
на час подій С. справді працював контролером, що в день інциденту
його супроводжував Г., та що С. 16 червня 2002 року було звільнено
за прогули.
13. 9 квітня 2003 року заявник під час пред’явлення фотографій
для впізнання вказав на С. як на особу, яка напала на нього.
14. Згідно з твердженнями Уряду 18 квітня 2003 року досудове
слідство було зупинено у зв’язку з неможливістю встановити особу,
яка вчинила злочин.
15. 18 вересня 2003 року слідство було відновлено.
16. 9 жовтня 2003 року під час пред’явлення фотографій для
впізнання заявник вказав на Г. як на особу, яка разом із С. брала участь
в інциденті.
17. 14 жовтня 2003 року слідство було зупинено у зв’язку з неможливістю встановити особу, яка вчинила злочин.
18. 31 серпня 2004 року Святошинське РУ ГУ МВС України у м. Києві
повідомило заявника, що розслідування у його справі триває.
19. 2 лютого 2005 року районна прокуратура скасувала постанову від 14 жовтня 2003 року про зупинення слідства, встановивши, що
особи ймовірних злочинців фактично було встановлено.
20. 20 лютого 2005 року слідство було зупинено у зв’язку з неможливістю встановити особу, яка вчинила злочин.
21. 5 квітня 2005 року слідчий відновив слідство, порушив кримінальні справи щодо С. і Г. та об’єднав ці справи з попередньою.
22. 14 квітня 2005 року слідчий виніс постанову про притягнення
С. як обвинуваченого в завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості за попередньою змовою з Г. Слідчий оголосив С. і Г. у розшук
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і зупинив слідство у зв’язку з неможливістю встановити місце перебування обвинувачених.
23. 20 лютого та 4 травня 2006 року слідчий відновлював слідство,
а 22 лютого і 4 травня 2006 року відповідно знову зупиняв його.
24. 10 червня 2006 року слідство було відновлено.
25. 12 червня 2006 року між Г. і заявником було проведено очну
ставку та окремо допитано заявника. Заявник зазначив, що по коліну
його вдарив С. Хоча він не був певен, що Г. нападав на нього, заявник
вважав, що саме Г. вдарив його у спину 24 лютого 2002 року.
26. 14 червня 2006 року слідчий закрив кримінальну справу щодо Г. за відсутністю у його діях складу злочину. Він посилався на показання Г., який заперечив напад на заявника, а також на свідчення
заявника, в яких той стверджував, що саме С., а не Г. напав на нього.
Того ж дня слідство у справі було зупинено у зв’язку з неможливістю
встановити особу, яка вчинила злочин.
27. Згідно з твердженнями Уряду 24 вересня 2007 року С. було затримано. Того ж дня слідство було відновлено, а С. пред’явлено обвинувачення.
28. 25 вересня 2007 року було проведено очну ставку між С. як обвинуваченим та заявником як потерпілим.
29. 20 жовтня 2007 року слідчим було притягнуто С. до відповідальності як обвинуваченого у завданні тілесних ушкоджень середньої тяжкості.
30. Згідно з твердженнями Уряду у невказану дату після завершення досудового слідства у справі щодо С. заявникові було запропоновано ознайомитися з матеріалами справи, але він відмовився.
Згідно з твердженнями заявника, його не було повідомлено про завершення досудового слідства або про будь-які подальші дії в кримінальному провадженні.
31. 29 жовтня 2007 року районна прокуратура затвердила обвинувальний висновок, яким С. обвинувачувався у завданні тілесних
ушкоджень середньої тяжкості.
32. 9 листопада 2007 року Святошинський районний суд м. Києва
(далі — суд першої інстанції) попередньо розглянув справи С. за участю С., його захисника та прокурора. У протоколі судового засідання
зазначається, що заявник на засіданні суду був відсутній.
33. 20 листопада 2007 року суд першої інстанції розглянув справу по суті за присутності С., його захисника, прокурора, але за відсутності заявника. Суд першої інстанції, заслухавши думку сторін
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і встановивши відсутність у них заперечень, постановив розпочати засідання за відсутності заявника та свідка Г., які, як твердив
суд, «про дату та місце розгляду справи повідомлялися в належний
спосіб». Суд також постановив, що в разі виникнення необхідності
у присутності заявника та Г., буде вжито заходів для забезпечення
їхньої явки. На засіданні суд заслухав свідчення С., який не заперечив висунуті проти нього обвинувачення та визнав свою вину. Суд
постановив, що з огляду на визнання С. своєї вини, немає потреби
розглядати інші докази.
34. Того ж дня суд першої інстанції визнав С. винним за всіма
пунктами обвинувачення, призначив йому покарання у вигляді двох
років позбавлення волі та звільнив від відбування покарання з випробувальним строком на два роки. Ухвалюючи вирок щодо С. суд врахував той факт, що С. визнав свою вину та висловив каяття, що він не
мав попередніх судимостей, був працевлаштований і мав позитивні
характеристики зі свого місця роботи на той час.
35. Згідно з інформацією, наданою Урядом, у матеріалах справи
щодо С. відсутні будь-які копії повісток або повідомлень заявникові
під час розгляду справи судом, або будь-які документи, які б підтвердили надсилання таких повісток або повідомлень.
В. Цивільне провадження

36. 7 лютого 2005 року заявник звернувся до Голосіївського
районного суду м. Києва з позовом до КП «Київпастранс» про відшкодування шкоди, завданої йому незаконними діями працівників підприємства.
37. 15 листопада 2005 року судом було відмовлено в задоволенні
позову заявника у зв’язку з тим, що заявник не довів, що зазнав тілесних ушкоджень від працівників підприємства-відповідача під час виконання ними професійних обов’язків. Суд зазначив, що заявник не
пояснив, чому впізнаних ним осіб ще не притягнуто до кримінальної
відповідальності й не засуджено, та чому кримінальна справа за фактом інциденту ще перебуває на стадії досудового слідства.
38. 24 січня 2006 року апеляційний суд м. Києва залишив рішення суду першої інстанції без змін.
39. 30 листопада 2007 року апеляційний суд Донецької області,
діючи як суд касаційної інстанції, залишив рішення від 15 листопада
2005 року та ухвалу від 24 січня 2006 року без змін.
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
А. Кодекс України
про адміністративні правопорушення
1984 року

40. Відповідно до ст. 135 Кодексу безквитковий проїзд пасажира
у міському транспорті тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості проїзду.
41. Відповідно до ст. 189-9 Кодексу злісна непокора законному
розпорядженню або вимозі працівника транспорту, який здійснює
контроль за перевезенням пасажирів, пов’язана з фізичним опором
або образою, а так само з іншими протиправними діями, тягне за собою накладення штрафу або виправні роботи.
42. Відповідно до ст. 229 Кодексу розглядати справи про адміністративні правопорушення у зв’язку з порушенням правил користування електротранспортом (тролейбус, трамвай) мають право
начальники трамвайно-тролейбусних депо та контролери.
B. Кримінальний кодекс України
(2001 року)

43. Відповідні положення Кодексу, що стосуються умисного завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості, наведено в рішенні Суду у справі «Сизарєв проти України» (Sizarev v. Ukraine), заява
№ 17116/04, п. 82, від 17січня 2013 року. Положення Кодексу щодо зловживання владою або службовим становищем та перевищення влади
або службових повноважень наведено в рішенні Суду у справі «Луценко проти України» (Lutsenko v. Ukraine), заява № 6492/11, п. 41, від 3 липня 2012 року.
C. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 року
(втратив чинність 20 листопада 2012 року)

44. Відповідно до ст. 28 Кодексу особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі пред’явити до обвинуваченого або до
осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого,
цивільний позов.
45. Відповідні частини ст.ст. 49 та 206 Кодексу передбачали:
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Стаття 49. Потерпілий
«Потерпілим визнається особа, якій злочином заподіяно моральну,
фізичну або майнову шкоду. ...
Громадянин, визнаний потерпілим від злочину, вправі давати показання у справі. Потерпілий і його представник мають право: ... заявляти клопотання; знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення досудового слідства; ... подавати скарги на дії особи,
яка провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду...».

Стаття 206. Підстави та порядок зупинення слідства
«Досудове слідство в кримінальній справі зупиняється у випадках:
1) коли місцезнаходження обвинуваченого невідоме;
2) коли психічне або інше тяжке захворювання обвинуваченого перешкоджає закінченню провадження в справі;
3) коли не встановлено особу, яка вчинила злочин.
У випадках, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї статті, досудове слідство
може бути зупинене тільки після того, як слідчий винесе постанову
про притягнення певної особи як обвинуваченого і виконає всі слідчі
дії, проведення яких можливе у відсутності обвинуваченого, а також
вживе заходів до збереження документів та інших можливих доказів
у справі.
У випадках, зазначених у пункті 3 цієї статті, досудове слідство може
бути зупинене лише після проведення всіх необхідних і можливих
слідчих дій для встановлення особи, яка вчинила злочин».

46. Стаття 217 Кодексу вимагала від слідчого повідомити потерпілого про закінчення досудового слідства у справі, що передається
до суду, а також роз’яснити потерпілому його право ознайомитися
з матеріалами справи. Від слідчого також вимагалося скласти протокол про таке повідомлення та додати його копію до матеріалів
справи.
Статтями 348 і 349 Кодексу передбачалося, що потерпілий має
право подати апеляцію на рішення суду першої інстанції впродовж
п’ятнадцяти діб від моменту його проголошення та що аргументи, наведені у такій скарзі, мають бути обмежені обсягом вимог, висунутих
потерпілим під час розгляду по суті судом першої інстанції.
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D. Цивільні кодекси України 1963 і 2003 років

47. Цивільний кодекс України 1963 року (далі — ЦК 1963 року) діяв
до 31 грудня 2003 року. З 1 січня 2004 року він втратив чинність із набранням чинності Цивільним кодексом України 2003 року (далі — ЦК
2003 року).
48. Відповідні частини ст. 441 ЦК 1963 року і ст. 1172 ЦК 2003 року передбачали відшкодування юридичною особою шкоди, завданої
її працівником під час виконання ним своїх трудових (службових)
обов’язків.
Е. Закон України «Про підприємства в Україні» 1991 року
(втратив чинність 1 січня 2004 року)

49. Відповідною статею Закону передбачалось:
«Стаття 2
Види підприємств
В Україні можуть діяти підприємства таких видів: ...
комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади...».
F. Правила роботи міського транспорту
та повноваження контролерів

50. Постановою № 386 Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 року було затверджено «Правила надання населенню послуг
з перевезень міським електротранспортом». Пунктами 31 і 32 Правил
передбачалося, що пасажири за безквитковий проїзд притягуються
до адміністративної відповідальності, а їхні справи можуть розглядатися, зокрема, начальниками трамвайно-тролейбусних депо та контролерами.
51. Своїм наказом № 22 від 18 листопада 1997 року Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України затвердив «Правила користування трамваєм і тролейбусом у містах України». Згідно з п. 4.3 Правил штрафи за порушення правил користування транспортом накладаються, зокрема, начальниками трамвайних
чи тролейбусних депо та контролерами і стягуються на місці. Згідно
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з п. 4.4 Правил у разі відмови пасажира сплатити штраф він може бути
висаджений на найближчій зупинці. У разі злісної непокори пасажира
його може бути доставлено до найближчого органу внутрішніх справ.

ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
52. Посилаючись на ст. 5 Конвенції, заявник скаржився, що його
право на «особисту недоторканість» було порушено, внаслідок чого
він зазнав серйозних ушкоджень. Відповідно до ст. 6 Конвенції заявник скаржився, що кримінальне провадження щодо С. і Г. було надмірно тривалим та що його не повідомляли про перебіг справи, а отже
позбавили можливості оскаржити неодноразові постанови про зупинення досудового слідства. Відповідно до ст. 6 Конвенції заявник також скаржився, що був позбавлений доступу до суду для отримання
рішення за своїм цивільним позовом, оскільки національні суди відмовили в задоволенні його позову до КП «Київпастранс» на тій підставі, що кримінальне провадження щодо С. ще тривало. Він також
посилався на п. 2 ст. 7 Конвенції, доводячи, що його право на доступ
до суду було порушено.
53. Суд, якому належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи, з огляду на суть скарг заявника
вирішує розглянути їх відповідн до ст. 3 Конвенції (див., напр., рішення у справі «Дембеле проти Швейцарії» (Dembele v. Switzerland), заява
№ 74010/11, п. 33, від 24 вересня 2013 року).
54. У ст. 3 Конвенції зазначено:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
А. Щодо процесуального аспекту ст. 3 Конвенції

1. Щодо прийнятності
55. Уряд не висунув жодних заперечень з приводу прийнятності
цієї скарги. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не
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є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути ви
знана прийнятною.

2. Щодо сутності
(а) Аргументи сторін
56. Заявник доводив, що розслідування було неефективним. Він
твердив, що воно було надто тривалим, що під час розслідування
траплялися періоди бездіяльності слідчих органів та що, зокрема,
його первинна заява до міліції та результати впізнання С. та Г. протягом тривалого часу ігнорувалися. Згідно з його твердженнями його
не повідомляли про перебіг та закінчення слідства, а також про суд
над С. Заявник доводив, що внаслідок цього його було позбавлено
можливості оскаржити вирок, згідно з яким С. було засуджено і йому
призначено покарання, що, на думку заявника, було несправедливим
і фактично призвело до уникнення С. відповідальності.
57. Уряд доводив, що розслідування, здійснене національними
органами, відповідало вимогам ст. 3 Конвенції. Зокрема, органами
влади було здійснено низку слідчих дій, допитано С., Г. та заявника,
пред’явлено фотографії для впізнання, здійснено очні ставки, призначено судово-медичні експертизи та отримано інформацію від КП
«Київпастранс». Заявника було визнано потерпілим і його повідомляли про перебіг справи.
(b) Оцінка Суду
(і) Відповідні принципи
58. Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції вимагає від органів влади розслідування тверджень про жорстоке поводження в разі, коли вони
є «небезпідставними» та «викликають обґрунтовану підозру». Згідно
з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй
практиці, розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю. Безсумнівно, швидкість і розумна
оперативність є беззастережними у цьому контексті. Негайна реакція
органів влади під час розслідування тверджень про жорстоке поводження загалом є суттєвою для забезпечення громадської впевненості
у їхній відданості принципу верховенства права, а також у попередженні виникнення будь-яких ознак співучасті або толерантності щодо незаконних дій. Коли офіційне розслідування призводить до передачі справи на розгляд національних судів, провадження загалом,
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включно зі стадією судового розгляду, має відповідати вимозі заборони жорстокого поводження. Хоча немає безумовної вимоги щодо того,
щоб усі кримінальні провадження завершувалися визнанням особи
винною або призначенням їй певного покарання, національні суди за
жодних обставин не повинні допускати випадків, за яких серйозні посягання на фізичну та духовну цілісність особи залишатимуться безкарними (див., напр., рішення у справі «Месут Деніз проти Туреччини»
(Mesut Deniz v. Turkey), заява № 36716/07, п. 52, від 5 листопада 2013 року, з подальшими посиланнями).
59. Згідно з практикою Суду слідство має забезпечувати суттєвий
громадський контроль для того, щоб гарантувати підзвітність. Хоча
рівень громадського контролю, що вимагається, може варіюватись,
позивачу завжди має надаватися ефективний доступ до процедури
розслідування (див. рішення у справах «Баті та інші проти Туреччини» (Bati and Others v. Turkey), заяви №№ 33097/96 і 57834/00, п. 137,
ЄСПЛ 2004-IV, та «Олексій Михайлович Захаркін проти України» (Oleksiy
Mykhaylovych Zakharkin v. Ukraine), заява № 1727/04, п. 67, від 24 червня
2010 року).
(іі) Застосування наведених принципів у цій справі
60. Суд насамперед зазначає, що Уряд не заперечив, що поводження, якого зазнав заявник, охоплюється сферою застосування ст. 3
Конвенції. Суд зауважує, що напад на заявника стався привселюдно,
внаслідок нападу він не міг підвестися або йти та змушений був скористатися допомогою перехожих. Це неминуче мало спричинити виникнення в нього відчуття приниження та безпорадності, ображаючи
його гідність. Суд також не забуває про той факт, що наслідком нападу став перелом коліна, — тілесне ушкодження, для лікування якого
потрібно більше тридцяти днів. Окрім того, згідно з неспростованою
інформацією від заявника, його перелом коліна потребував тривалого
лікування протягом близько трьох років. З огляду на ці обставини Суд
доходить висновку, що насильницьке поводження, якого заявник зазнав 24 лютого 2002 року, становило нелюдське та таке, що принижує
гідність, поводження всупереч ст. 3 Конвенції (див., для порівняння, рішення у справах «Олександр Ніконенко проти України» (Aleksandr
Nikonenko v. Ukraine), заява № 54755/08, пп. 7 і 40, від 14 листопада
2013 року, та «Ібрагім Демірташ проти Туреччини» (Ibrahim Demirtas v.
Turkey), заява № 25018/10, п. 31, від 28 жовтня 2014 року).
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61. Заявник швидко довів інформацію про напад, якого він зазнав,
до уваги органів влади. Відповідно органи влади були зобов’язані
здійснити ефективне розслідування за фактом нападу.
(α) Стосовно оперативного провадження
на національному рівні
62. Суд зазначає, що органи влади у цій справі не були цілком пасивними. Початкові слідчі дії було здійснено оперативно: скаргу заявника було прийнято 26 лютого 2002 року — лише через два дні після
інциденту, а С. було визначено як можливого підозрюваного у справі.
Згодом було порушено кримінальну справу, а С. було пред’явлено обвинувачення та визнано винним. Проте слідство характеризувалося
певними недоліками.
63. По-перше, кримінальну справу за фактом нападу на заявника було порушено із затримкою. 4 березня 2002 року слідчий виніс
постанову про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі
неможливості встановити ступінь тяжкості тілесних ушкоджень заявника, попри те, що вже наступного дня судово-медичний експерт
встановив ступінь тяжкості ушкоджень, класифікувавши їх як тілесні
ушкодження середньої тяжкості. Проте прокуратура скасувала постанову від 4 березня 2002 року та порушила кримінальну справу лише
18 грудня 2002 року. Таким чином, у перші місяці після нападу органи
влади поводилися здебільшого пасивно.
64. По-друге, впродовж значного періоду часу органи влади не
вживали активних дій для встановлення місця перебування С. та
забезпечення його явки для допиту (див., для порівняння щодо ст. 2
Конвенції, рішення у справах «Юрій Іларіонович Щокін проти України»
(Yuri Illarionovitch Shchokin v. Ukraine), заява № 4299/03, п. 43, від 3 жовтня 2013 року, і «Трапєзнікова проти Росії» (Trapeznikova v. Russia), заява
№ 21539/02, п. 85, від 11 грудня 2008 року). Варто зазначити, що особу
С. як потенційного підозрюваного у справі було встановлено міліцією
ще 4 березня 2002 року (див. п. 7). Проте в матеріалах справи немає
жодних свідчень про те, що органи влади вживали активних заходів
для встановлення місця перебування С. та його допиту аж до 14 квітня
2005 року, коли, через більш як три роки, С. було оголошено в розшук.
65. По-третє, досудове слідство неодноразово зупинялося (див.,
для порівняння, рішення у справі «Дудник проти України» (Dudnyk v.
Ukraine), заява № 17985/04, п. 36, від 10 грудня 2009 року, та «Коваль та
інші проти України» (Koval and Others v. Ukraine), заява № 22429/05, п. 82,

493

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

від 15 листопада 2012 року). Матеріали справи свідчать про те, що С.
було встановлено як імовірного зловмисника ще 9 квітня 2003 року,
коли заявник впізнав його по фотографії під час пред’явлення для
впізнання. Попри це, лише через кілька днів, 18 квітня 2003 року,
слідство було з незрозумілих причин зупинено у зв’язку зі стверджуваною неможливістю встановити особу, яка вчинила злочин, а згодом,
14 жовтня 2003 року, слідство знову було зупинено на тій самій підставі. Суд зазначає, що 2 лютого 2005 року вища прокуратура скасувала постанову від 14 жовтня 2003 року про зупинення слідства, вказавши, що особи ймовірних злочинців фактично було встановлено.
Попри цю постанову, 20 лютого 2005 року провадження знову було
зупинено на тій самій підставі — у зв’язку з неможливістю встановити
особу, яка вчинила злочин.
66. З огляду на ці факти, Суд доходить висновку, що впродовж значного проміжку часу слідчі органи не зробили справжніх або серйозних
спроб здійснити ретельне розслідування нападу на заявника.
(β) Стосовно доступу заявника до слідства
67. Повертаючись до питання про доступ заявника до слідства,
Суд бере до уваги аргумент Уряду про те, що заявника було офіційно
визнано потерпілим у кримінальній справі, і це надавало йому певні
процесуальні права, зокрема право на ознайомлення з матеріалами
справи після завершення досудового слідства (див. п. 45).
68. Проте Суд доходить висновку, що на практиці заявник не
міг уповні користуватися тими правами, які мав згідно із законодав
ством. Таким чином, згідно з неспростованими аргументами заявника, до 18 грудня 2002 року його не було повідомлено про першу по
станову про відмову в порушенні кримінальної справи від 4 березня
2002 року. Суд також зазначає, що 31 серпня 2004 року органи слідства
повідомили заявника про те, що слідство у його справі триває. Ця інформація, як видається, вводить в оману, оскільки 14 жовтня 2003 року слідство фактично було зупинено, і воно не відновлювалося до
2 лютого 2005 року, поки не втрутилася прокуратура.
69. Заявник також твердив, що органи влади не повідомили його про закінчення досудового слідства у справі щодо С., а також про
судовий розгляд і вирок. Оцінюючи це твердження, Суд зазначає, що
з первинних скарг заявника до Суду випливало, що подаючи свою заяву 5 травня 2008 року він не знав про закінчення слідства у справі
щодо С., її судовий розгляд та вирок. У своїх зауваженнях у відповідь
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Уряд навпаки наполягав на тому, що заявника було повідомлено про
закінчення слідства, та що він відмовився ознайомлюватися з матеріалами справи, коли йому було запропоновано це зробити.
70. Суд зауважує, що Уряд не вказав дати стверджуваного повідомлення заявникові про можливість ознайомитися з матеріалами справи
та відмови заявника, і не надав жодних документів на підтвердження своїх аргументів у зв’язку з цим. Навіть більше, Уряд твердив, що
у матеріалах справи щодо С. відсутні будь-які копії повісток або повідомлень, які могли бути надіслані заявникові під час розгляду судом
першої інстанції справи щодо С. У протоколі судового засідання від
20 листопада 2007 року, на якому було ухвалено вирок щодо С., справді
є загальне твердження, без посилання на конкретні факти, про те, що
заявника було в належний спосіб повідомлено про час та місце судового розгляду. Проте в кількох справах за п. 1 ст. 6 Конвенції, в яких виникав спір про факт повідомлення заявника, Суд за обставин, подібних
до обставин цієї справи, доходив висновку, що зазвичай такі записи
в протоколах судових засідань не можуть вважатися достатнім доказом повідомлення (див., напр., рішення у справах «Піралі Оруджов проти Азербайджану» (Pirali Orujov v. Azerbaijan), заява № 8460/07, пп. 19 і 41,
від 3 лютого 2011 року; «Федоров та Федорова проти України» (Fyodorov
and Fyodorova v. Ukraine), заява № 39229/03, п. 100, від 7 липня 2011 року;
та «Колегови проти Росії» (Kolegovy v. Russia), заява № 15226/05, п. 41, від
1 березня 2012 року). З огляду на зазначені аргументи Уряду стосовно
відсутності відповідних документів у матеріалах справи Суд вважає за
належне застосувати у цій справі такий самий підхід.
71. З огляду на зазначене, Суд вважає встановленим той факт, що
заявника не було повідомлено про закінчення досудового слідства
у справі щодо С, а також про судовий розгляд його справи та ухвалений щодо нього вирок. Отже, заявник був позбавлений можливості
брати участь у національному провадженні на стадії судового розгляду та ухвалення вироку і, таким чином, був позбавлений можливості
оскаржити вирок С., який він вважав невідповідним.
(γ) Висновки
72. Наведених міркувань достатньо для того, щоб дати Суду змогу
дійти висновку, що органи влади не здійснили ефективного розслідування факту жорстокого поводження, якого зазнав заявник, у зв’язку
з тим, що не забезпечили необхідної швидкості провадження та ефективного доступу заявника до процедури розслідування.
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73. Отже, відбулося порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції.
В. Стосовно матеріального аспекту ст. 3 Конвенції

1. Щодо прийнятності
(а) Аргументи сторін
74. Уряд твердив, що держава не несе відповідальності за дії С.
Уряд доводив, що юрисдикція Суду охоплює лише випадки жорстокого поводження представників держави. Уряд не заперечив, що комунальні підприємства можуть вважатися такими, що перебувають під
державним контролем у межах здійснення ними обов’язків, покладених на них державою. Проте Уряд доводив, що держава може нести
відповідальність за дії працівників таких підприємств лише за умови
виконання ними своїх службових обов’язків на час подій. Тлумачення
меж відповідальності держави в інший спосіб поклало б на державу
непропорційний тягар. Уряд наголосив на тому, що дії пана С. ажніяк
не могли бути направлені на виконання службових обов’язків. С. був
визнаний винним у вчиненні злочину проти особи, а саме в умисному
завданні тілесних ушкоджень, як фізична особа, а не у зловживанні
або перевищенні службових обов’язків, що б відбулося, якби він вчинив службовий злочин під час виконання своїх обов’язків. Відповідно
Уряд доводив, що скарга заявника не відповідала Конвенції на підставі принципу матеріального аспекту.
75. Уряд також доводив, що у зв’язку зі своєю скаргою відповідно
до ст. 3 Конвенції заявник не вичерпав національних засобів правового захисту, оскільки він не подав цивільного позову до С. після того, як
національний суд визнав того винним.
76. Заявник доводив, що С. завдав йому тілесних ушкоджень під
час виконання службових обов’язків як працівник комунального підприємства, що перебуває під контролем держави. На посаді контролера С. мав певні повноваження, які йому було надано державою, а саме:
накладати штраф, висаджувати з трамваїв пасажирів, які подорожують без квитка, та супроводжувати осіб, які порушують порядок, до
відділку міліції. На думку заявника, це означало, що С. мав повноваження, які зазвичай надаються правоохоронцям. Заявник доводив,
що держава несе відповідальність за поводження С. щодо заявника.
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77. Заявник також не погодився з аргументом Уряду з приводу того, що він не вичерпав національних засобів правового захисту. Він
доводив, що подав цивільний позов про відшкодування шкоди до КП
«Київпастранс» у 2005 році у зв’язку з неефективністю кримінального розслідування щодо С. та побоюючись, що строк позовної давності
незабаром закінчиться. Проте, оскільки кримінальну справу до того
часу ще закінчено не було, подання його цивільного позову було безрезультатним. І кримінальне провадження, і цивільний позов виявилися неефективними. Він твердив, що не був повідомлений про закінчення досудового слідства у справі щодо С. та про судовий розгляд
його справи, а також що вперше дізнався про вирок щодо С. із зауважень Уряду. На його думку, оскільки С. було засуджено ще у 2007 році,
будь-яка спроба подати цивільний позов була б тепер безуспішною.
(b) Оцінка Суду
(і) Чи можна покласти відповідальність
за оскаржувані дії на державу-відповідача
(α) Відповідні принципи
78. Держава-відповідач нестиме відповідальність за Конвенцією
за порушення прав людини, спричинені діями її представників під
час виконання ними своїх службових обов’язків (див., наприклад, рішення у справі «Крастанов проти Болгарії» (Krastanov v. Bulgaria), заява
№ 50222/99, п. 53, від 30 вересня 2004 року). Проте держава також нестиме відповідальність, якщо її представники перевищують межі своїх
повноважень або діють всупереч інструкціям (див. рішення у справах
«Молдован та інші проти Румунії (№ 2)» (Moldovan and Others v. Romania
(no. 2), заяви №№ 41138/98 і 64320/01, п. 94, ЄСПЛ 2005-VII (витяги), та
«Ірландія проти Сполученого Королівства» (Ireland v. the United Kingdom),
від 18 січня 1978 року, п. 159, Серія А, № 25). Для того, щоб встановити, чи можна покласти на державу відповідальність за незаконні дії
її представників, вчинені поза межами виконання ними службових
обов’язків, Суду необхідно дослідити всю сукупність обставин і розглянути характер та контекст поводження, про яке йдеться (див. стосовно ст. 2 Конвенції рішення у справі «Сашо Ґорґієв проти Колишньої
Югославської Республіки Македонії» (Sašo Gorgiev v. «the former Yugoslav
Republic of Macedonia»), заява № 49382/06, п. 48, ЄСПЛ 2012 (витяги)).
79. Згідно з практикою Суду факт вибору державою форми делегування своїх повноважень, відповідно до якої деякі з її повноважень
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здійснюються іншим органом, не може бути вирішальним у питанні
щодо відповідальності держави за персональним принципом (ratione
personae). На думку Суду, здійснення державних повноважень, яке впливає на конвенційні права та свободи, порушує питання відповідальності держави незалежно від можливої форми здійснення цих повноважень, навіть якщо це орган, чия діяльність регулюється приватним
правом (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Вош проти Польщі»
(Woś v. Poland), заява № 22860/02, п. 72, від 1 березня 2005 року).
(β) Застосування наведених принципів у цій справі
80. Суд зазначає, що Уряд не заперечив, що поводження, якого зазнав заявник, було достатньо серйозним, щоб охоплюватися сферою
застосування ст. 3 Конвенції. Проте Уряд доводив, що ст. 3 Конвенції
є незастосовною, оскільки заявник зазнав жорстокого поводження від
С., коли той вийшов за межі своїх службових обов’язків.
81. Отже, Суд має встановити, чи можна вважати С. представником держави, та якщо так, то чи може його поведінка, яку на національному рівні було визнано незаконною, призвести до відповідальності держави за матеріальним аспектом ст. 3 Конвенції.
82. У зв’язку з цим Суд, по-перше, зауважує, що С. працював у КП
«Київпастранс» контролером. Заявник доводив, а Уряд не заперечив,
що згідно з національним законодавством С. мав певні повноваження. На посаді контролера С. мав право накладати адміністративні
штрафи. Він також мав повноваження застосовувати певною мірою
примус, а саме наказувати пасажирам, які відмовляються сплатити
штраф, зійти з трамваю або супроводжувати їх до відділку міліції
у певних випадках непокори (див. п. 51). Ці повноваження надавалися С. національним законодавством та підкріплювалися законними
санкціями, а Кодекс України про адміністративні правопорушення
передбачав адміністративні санкції за непокору законним вимогам
контролерів (див. п. 41). Це дає змогу дійти висновку, що під час виконання обов’язків контролера С. здійснював певні, надані державою,
повноваження.
83. У цьому контексті Суд нагадує, що відповідно до його практики здійснення державних повноважень, яке впливає на конвенційні
права та свободи, порушує питання відповідальності держави незалежно від можливої форми здійснення цих повноважень (див. згадану ухвалу щодо прийнятності у справі «Вош проти Польщі» (Woś v.
Poland), п. 72).
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84. Відповідно Суд доходить висновку, що за обставин цієї справи С. може вважатися представником держави, оскільки він, будучи
контролером, здійснював зазначені повноваження, надані йому національним законодавством.
85. Встановивши, що С. має вважатися представником держави,
Суд тепер повинен встановити, чи можна покласти на державу-відповідача відповідальність за жорстоке поводження, яке С. застосував
до заявника, з огляду на незаконний характер його поведінки.
86. Спір між сторонами у зв’язку з цим стосується питання про те,
чи напав С. на заявника під час виконання своїх службових обов’язків.
Згідно з твердженнями Уряду поведінка С. під час нападу на заявника
виходила за межі виконання ним службових обов’язків, а тому держава не може нести відповідальність за неї. Згідно з твердженнями заявника С. напав на нього під час виконання своїх службових обов’язків
контролера та здійснення повноважень, наданих йому національним
законодавством, а отже, відповідальність за це несе держава.
87. Суд повинен спочатку розглянути аргумент Уряду про те, що
С. було визнано національним судом винним у злочині проти особи,
який він вчинив як фізична особа, а не у злочині, який кваліфікується як службовий. На думку Уряду, це означало, що дії С. розглядалися судом як дії фізичної особи, які не тягнули за собою відповідальність підприємства, а отже і держави. У цьому контексті Суд нагадує,
що його функція полягає не у встановленні вини у вчиненні злочину або цивільної відповідальності, а у встановленні відповідальності Договірної держави за Конвенцією (див., наприклад, рішення
у справі «Хассан проти Сполученого Королівства» (Hassan v. the United
Kingdom) [ВП], заява № 29750/09, п. 48, ЄСПЛ 2014). Відтак, навіть якщо
прийняти тлумачення Урядом вироку національного суду, кваліфікація дії С. на національному рівні сама по собі не може бути вирішальною для розв’язання цього питання Судом.
88. Суд зауважує, що взаємодія заявника з С. виникла у зв’язку
з виконанням останнім своїх обов’язків на посаді контролера. Усі згадані події цієї справи відбувалися в робочі години С. під час виконання ним своїх обов’язків на робочому місці. Окрім того, спір між С. та
заявником, який призвів до нападу на заявника, виник у зв’язку з питанням про те, чи мав заявник дійсний проїзний квиток, і це питання
було безпосередньо пов’язане з виконанням С. обов’язків контролера.
Саме внаслідок цього спору контролери скористалися наданим їм законодавством правом висадити заявника з трамвая. Якби було вста-
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новлено, що проїзний квиток заявника є недійсним, то на заявника
могли накласти адміністративний штраф. С. напав на заявника дорогою до депо, у свій робочий час та у процесі розв’язання спору, безпосередньо пов’язаного з виконанням С. своїх обов’язків і здійсненням
повноважень як контролера.
89. Хоча напад С. на заявника відбувся на порушення національного кримінального законодавства та був несанкціонованим, Суд
доходить висновку, що С. вчинив його під час виконання обов’язків
контролера, а не як приватна особа. Поведінка С. не була настільки
відокремленою від статусу особи, що вчинила злочин, щоб не тягнути за собою матеріально-правову відповідальність держави (див., для
порівняння, ухвалу щодо прийнятності у справі «Рейллі проти Ірландії» (Reilly v. Ireland), заява № 51083/09, п. 54, від 23 вересня 2014 року; рішення у справі «Горовенки та Бугара проти України» (Gorovenky
and Bugara v. Ukraine), заяви №№ 36146/05 і 42418/05, п. 31, від 12 січня
2012 року; «Енукідзе та Ґірґвліані проти Грузії» (Enukidze and Girgvliani v.
Georgia), заява № 25091/07, пп. 289 і 290, від 26 квітня 2011 року).
90. Отже, Суд доходить висновку, що відповідальність за оскаржувані дії С. можна покласти на державу.
(іі) Питання вичерпання національних засобів
правового захисту
91. Відповідно до практики Суду оцінка питання про вичерпання
національних засобів правового захисту зазвичай здійснюється Судом
з посиланням на дату подання до нього заяви (див. ухвалу щодо прийнятності у справі «Демопулос та інші проти Туреччини» (Demopoulos and
Others v. Turkey) [ВП], заяви №№ 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03,
10200/04, 14163/04, 19993/04 і 21819/04, п. 87, ЄСПЛ 2010).
92. Уряд доводив, що заявник міг подати до С. цивільний позов після його засудження. Проте в дату подання до Суду заяви заявник не
знав про засудження С. (див. п. 71), а отже від нього не можна було вимагати подавати окремий цивільний позов на підставі цього вироку.
93. У будь-якому разі Суд зазначає, що заявник брав участь
у кримінальній справі протягом п’яти років та восьми місяців, а потім
про пербіг провадження його не повідомляли. Суд нагадує, що саме затримка кримінального провадження й усунення заявника від
участі на завершальному етапі розслідування призвели до встановлення Судом порушення процесуального аспекту ст. 3 Конвенції (див.
п. 72). Відповідно Суд вважає, що було б надто важко і навіть нерозум-
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но очікувати від заявника ініціювання окремого цивільного провадження після того, як він нарешті дізнався про закінчення кримінального провадження щодо С. (див., із необхідними змінами, рішення
у справах «Валерій Фуклєв проти України» (Valeriy Fuklev v. Ukraine), заява № 6318/03, п. 82, від 16 січня 2014 року, та «Арская проти України»
(Arskaya v. Ukraine), заява № 45076/05, п. 80, від 5 грудня 2013 року).
Окрім того, Суд зауважує, що вказаний Урядом засіб юридичного захисту стосувався особистої відповідальності С., тоді як питання, що
порушується у скарзі заявника до Суду, стосується відповідальності
держави за жорстоке поводження із заявником.
94. Відповідно заявникові не можна дорікнути за те, що він не
скористався засобом юридичного захисту, запропонованим Урядом.
(iii) Інші питання, пов’язані з прийнятністю
95. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.

2. Щодо сутності
(a) Аргументи сторін
96. Заявник доводив, що засудження С. підтвердило факт нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження з ним з боку С.,
працівника КП «Київпастранс». Він твердив, що неповідомлення його
про судовий розгляд справи щодо С. позбавило його можливості отримання від С. та підприємства, в якому той працював, відшкодування
шкоди. Він вважав, що С. не поніс справжнього покарання за завдані
йому тілесні ушкодження.
97. Уряд не надав зауважень щодо суті цієї скарги.
(b) Оцінка Суду
98. Суд зазначає, що відповідно до висновків національних органів влади напад на заявника було вчинено С. 24 лютого 2002 року.
Суд повторює свої висновки про те, що заявник зазнав від С. нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження, та що відповідальність за дії С. несе держава-відповідач (див. пп. 60 і 90 відповідно).
99. Отже, відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3 Конвенції.
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 КОНВЕНЦІЇ
100. Заявник скаржився, що він не мав ефективного засобу юридичного захисту у зв’язку зі стверджуваним жорстоким поводженням
з ним. Він посилався на ст. 13 Конвенції, яка 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».
A. Аргументи сторін

101. Заявник посилався на свої аргументи стосовно неефективності
розслідування відповідно до ст. 3 Конвенції та доводив, що затримки
в розслідуванні кримінальної справи призвели до того, що його цивільний позов також став неефективним засобом юридичного захисту.
102. Уряд доводив, що органи влади здійснили розслідування
тверджень заявника про жорстоке поводження, і він, відповідно, мав
ефективні засоби юридичного захисту.
B. Оцінка Суду

103. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прий
нятною.
104. Суд посилається на свій висновок про те, що через затримку
кримінального провадження щодо С. та усунення заявника від участі
на заключних етапах розслідування від заявника не можна було очікувати звернення до С. із позовом про відшкодування шкоди після закінчення кримінального провадження щодо останнього (див. п. 93).
Що стосується можливості подати до С. цивільний позов про відшкодування шкоди до закінчення кримінального провадження, Суд зауважує, що він раніше встановлював, що цивільний позов про відшкодування шкоди, поданий до завершення кримінального провадження, може становити належний засіб відшкодування у контексті ст. 3
Конвенції в разі, коли конкретного правопорушника було встановлено та притягнуто до відповідальності (див., напр., рішення у справі
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«Афанасьєв проти України» (Afanasyev v. Ukraine), заява № 38722/02,
п. 77, від 5 квітня 2005 року). Проте Суд зазначає, що внаслідок невиправданої затримки кримінального провадження з моменту нападу на
заявника до часу, коли заявник дізнався про засудження С., а отже,
ймовірно, міг подати позов до нього про відшкодування шкоди, тобто
до 25 вересня 2007 року (див. пп. 28 та 44), минуло п’ять років і сім
місяців. Відповідно цей позов не може вважатися таким, що здатен за
конкретних обставин цієї справи надати належне та достатнє відшкодування за порушення ст. 3 Конвенції (див., із необхідними змінами, рішення у справі «Сизарєв проти України» (Sizarev v. Ukraine), заява
№ 17116/04, п. 97, від 17 січня 2013 року).
105. З огляду на згадані висновки Суд доходить висновку, що недоліки зазначеного кримінального провадження не дали заявникові
змоги своєчасно отримати відшкодування шкоди. Це означало, що теоретично доступні заявнику згідно з національним законодавством
компенсаторні засоби юридичного захисту на практиці за конкретних обставин цієї справи були неефективними.
106. Отже, відбулося порушення ст. 13 Конвенції.
III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
107. 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

108. Заявник вимагав 6955,37 грн відшкодування матеріальної
шкоди і 50 000 євро відшкодування моральної шкоди.
109. Уряд доводив, що ці вимоги є надмірними та необґрунтованими. Уряд також вважав, що між заявленою матеріальною шкодою
та встановленими порушеннями Конвенції немає причиново-наслідкового зв’язку.
110. Суд не вбачає жодного причиново-наслідкового зв’язку між
встановленим порушенням та заявленою матеріальною шкодою,
а тому відхиляє цю вимогу. З іншого боку, постановляючи рішення
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на засадах справедливості, Суд присуджує заявникові 8000 євро відшкодування моральної шкоди.
B. Судові та інші витрати

111. Заявник також вимагав 74173 грн. компенсації витрат на правову допомогу, яких він зазнав під час провадження у Суді, та 70,4 грн.
витрат на поштові відправлення; ці суми мали бути переказані на банківський рахунок юридичної фірми, яка представляла його інтереси.
112. Уряд заперечив вимоги заявника щодо компенсації витрат
на правову допомогу як надмірні. Що стосується витрат на поштові
відправлення, Уряд залишив їх на розсуд Суду.
113. Відповідно до практики Суду заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі
витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір — обґрунтованим. У цій справі, з огляду на наявні документи та зазначені критерії, Суд вважає за належне присудити йому 3684 євро компенсації
судових та інших витрат, а також додатково суми будь-яких податків,
що можуть нараховуватися заявникові. Присуджену суму має бути переказано на банківський рахунок юридичної фірми, що представляла
заявника, як це було ним вказано.
С. Пеня

114. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує заяву прийнятною.
2. Ухвалює, що відбулося порушення процесуального аспекту
ст. 3 Конвенції.
3. Ухвалює, що відбулося порушення матеріального аспекту ст. 3
Конвенції.
4. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 13 Конвенції.
5. Ухвалює, що:
а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 статті 44 Конвенції, держа-
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ва-відповідач повинна сплатити такі суми, що мають бути
конвертовані в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу;
i) 8000 (вісім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та
додатково суми будь-яких податків, що можуть нараховуватися;
ii) 3684 (три тисячі шістсот вісімдесят чотири) євро компенсації судових та інших витрат та додатково суми будь-яких
податків, що можуть нараховуватися; ця сума має бути переказана безпосередньо на банківський рахунок юридичної фірми, що представляла заявника;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
6. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 26 листопада 2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
М. Блашко
заступник секретаря

Х. Касадеваль
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 «Кущ проти України»
(Заява № 53865/11)
Рішення
Страсбург
3 грудня 2015 року
ОСТАТОЧНЕ
3 березня 2016 року
Це рішення набуло статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції. Текст рішення може підлягати редакційним
виправленням.

У справі «Кущ проти України»,
Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи палатою, до складу якої увійшли судді:
пані А. Нуссбергер, голова,		
пані Г. Юдківська,
п. Е. Мьосе,				
п. Ф. Веґабовіч,
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п. Й. Ґрозев,
пані С. О’Лірі,
п. М. Мітс,
а також пані К. Вестердік, секретар секції,
після обговорення за зачиненими дверима 10 листопада 2015 року,
виносить таке рішення, яке було прийняте цього дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справа ґрунтується на заяві (№ 53865/11) проти України, поданій 17 серпня 2011 року до Суду на підставі ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) громадянином паном Сергієм Вікторовичем Кущем (далі — заявник).
2. Заявника представляв п. А. П. Бущенко, юрист, який практикує
у м. Києві. Уряд України (далі — Уряд) представляв його уповноважений, на останніх етапах провадження — п. Б. Бабін із Міністерства
юстиції України.
3. Заявник скаржився, зокрема, на медичну допомогу, що надавалася йому під час тримання під вартою, та на застосування до нього наручників у лікарні, а також на законність і тривалість його досудового тримання під вартою, судовий перегляд законності цих дій та на відсутність
відповідного юридично закріпленого права на відшкодування шкоди.
4. 3 вересня 2012 року про заяву було повідомлено Уряд.

ФАКТИ
І. Конкретні ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. Заявник народився у 1969 році й живе у м. Києві.
6. До затримання він обіймав посаду в. о. генерального директора акціонерного товариства, яке здійснювало реконструкцію лінії
швидкісного трамваю у м. Києві коштом місцевого бюджету.
А. Кримінальне провадження
щодо заявника та тримання його під вартою

7. 20 липня 2010 року щодо заявника та двох інших осіб було порушено кримінальну справу за підозрою у розтраті коштів місцевого
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бюджету в особливо великих розмірах у зв’язку з роботами з рекон
струкції трамвайної лінії. Так, заявник підозрювався у штучному
завищенні цін на щебінь, який його товариство закуповувало.
8. 21 липня 2010 року слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління з боротьби з організованою злочинністю ГУМВС
України в м. Києві (далі — УБОЗ) зателефонувала заявникові та запросила його з’явитися для надання певних пояснень. Заявник з’явився до
слідчого і був затриманий. Слідчий посилалася на ст. 115 Кримінально-процесуального кодексу України (див. пункт 71) та обґрунтувала
затримання заявника таким:
«...очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вказали, що ця особа
вчинила злочин...».

9. Крім того, було вказано, що затримання заявника було необхідним для:
«Попередження можливості ухиляння від слідства і суду та забезпечення виконання вироку.
Попередження можливості перешкодити встановленню істини в кри
мінальній справі».

10. У протоколі затримання також зазначалося, що заявник підозрюється у скоєнні злочину за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу
України (привласнення, розтрата майна, вчинені в особливо великих
розмірах), а також що йому було роз’яснено кваліфікацію злочину
та підстави його затримання. Заявник письмово підтвердив, що його
права йому було роз’яснено в повному обсязі, та висловив бажання,
щоб його представляв обраний ним захисник. Його клопотання було
задоволено.
11. 22 липня 2010 року захисник заявника оскаржив незаконне
затримання його клієнта до Голосіївського районного суду м. Києва
(далі — Голосіївський суд).
12. Того ж дня слідчий звернулася до суду з поданням про обрання заявникові запобіжного заходу у вигляді взяття під варту. У поданні повторювалися підстави порушення щодо заявника кримінальної
справи (див. п. 7). У поданні також зазначалося, що за злочин, про
який ідеться, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на
строк від семи до дванадцяти років, що означає, що заявник, перебуваючи на волі, може ухилитися від слідства та суду.
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13. 23 липня 2010 року суддя Голосіївського суду постановив продовжити строк затримання заявника до десяти діб. Обґрунтування
було таким:
«Дослідивши матеріали кримінальної справи, вислухавши пояснення підозрюваного, думку прокурора, який підтримав подання [слідчого] та просив його задовольнити, думку захисника, який заперечив
проти задоволення подання, враховуючи особу підозрюваного, що
підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років,
а також зважаючи на те, що органами досудового слідства не було
зібрано достатньо характеризуючих даних про особу підозрюваного
та не пред’явлено йому обвинувачення, вважаю необхідним продовжити затримання [заявника] до десяти діб для збору достатніх даних
для розгляду подання по суті.
Крім того, дослідивши матеріали скарги заявника щодо його незаконного затримання, встановлено, що органом дізнання його було
затримано відповідно до вимог ст. 106 КПК України, а тому підстави
для задоволення скарги відсутні.
Враховуючи наведене, з метою запобігти спробам підозрюваного
ухилитись від слідства та суду, перешкоджати встановленню істини
у кримінальній справі, а також для забезпечення виконання процесуальних рішень, керуючись ст. 165-2 КПК України, суд — ПОСТАНОВИВ:
Продовжити строк затримання [заявника] до десяти діб ...
Визнати [його] затримання законним та відмовити у задоволенні
скарги [захисника] [у зв’язку з цим]...».

14. 28 липня 2010 року заявникові було пред’явлено обвинувачення в розтраті чужого майна в особливо великих розмірах.
15. 29 липня 2010 року Голосіївський суд обрав заявникові запобіжний захід у вигляді взяття під варту (на строк до двох місяців).
Суд зазначив, що заявник обвинувачується у скоєнні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення
волі на строк до дванадцяти років. Крім того, суд врахував його «ставлення до скоєного злочину» (заявник не визнав своєї вини). Насамкінець, суд вказав на відсутність у нього будь-якої інформації про те,
що заявник за станом здоров’я не може утримуватися в умовах слідчого ізолятора.
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16. 30 липня 2010 року заявник оскаржив цю постанову. Він твердив, зокрема, що суд першої інстанції не пояснив, чому він дійшов
висновку, що заявник може ухилятися від слідства та суду або перешкоджати встановленню істини у справі. Заявник також доводив, що
обраний йому запобіжний захід не ґрунтувався на належній оцінці
конкретних обставин його справи.
17. 5 серпня 2010 року апеляційний суд м. Києва (далі — апеляційний суд) відмовив у задоволенні скарги заявника. Суд зазначив, що
Голосіївський суд ретельно розглянув його доводи та відхилив їх.
18. 16 вересня 2010 року Голосіївський суд продовжив тримання
заявника під вартою до чотирьох місяців. Суд навів аргументи, вказані у його попередньому рішенні, та додав, що у справі ще необхідно
здійснити значну кількість слідчих дій.
19. 17 вересня 2010 року заявник оскаржив цю постанову, твердячи що тримання під вартою є найсуворішим запобіжним заходом,
який у його випадку є невиправданим. Він зазначив, що суд першої
інстанції обрав формалістичний підхід і не врахував конкретних обставин справи.
20. 23 вересня 2010 року апеляційний суд залишив постанову суду
першої інстанції від 16 вересня 2010 року та її обґрунтування без змін.
21. 19 листопада 2010 року апеляційний суд, діючи як суд першої інстанції, задовольнив ще одне подання слідчого про продовження тримання заявника під вартою — цього разу до п’яти місяців. Суд мотивував
своє рішення необхідністю додаткових слідчих дій. Що стосується клопотання заявника про звільнення з-під варти, суд зазначив таке:
«Що стосується заявленого [заявником] клопотання про зміну міри
запобіжного заходу із взяття під варту на підписку про невиїзд, то
воно не підлягає задоволенню, оскільки зазначені в клопотанні обставини були перевірені судом при обранні [заявнику] запобіжного
заходу, а підстави для його обрання не відпали».

22. 26 листопада 2010 року щодо заявника було порушено ще одну
кримінальну справу за іншим епізодом розтрати чужого майна. Її було об’єднано в одне провадження з першою справою.
23. 3 грудня 2010 року слідчий звернувся до апеляційного суду
з поданням про продовження строку тримання заявника під вартою
до семи місяців, пояснюючи це необхідністю подальших слідчих дій.
24. Заявник подав заперечення, твердячи, зокрема, що слідчі дії
за його участю обмежувалисяя тільки отриманням зразків його під-
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пису та почерку, а також ознайомленням із висновками попередніх
експертиз. Крім того, він зазначив, що стан його здоров’я за час тримання під вартою значно погіршився.
25. 21 грудня 2010 року апеляційний суд продовжив строк тримання заявника під вартою до семи місяців. Суд також відмовив у задоволенні його клопотання про звільнення з-під варти під підписку про
невиїзд, мотивуючи своє рішення так само, як і попередні рішення.
26. 4 січня 2011 року щодо заявника та кількох інших осіб було порушено ще одну кримінальну справу за підозрою у створенні злочинної організації з метою розтрати коштів місцевого бюджету. Її було
об’єднано в одне провадження з кримінальними справами, порушеними раніше.
27. 17 лютого 2011 року апеляційний суд продовжив строк тримання
заявника під вартою до восьми місяців та відмовив у задоволенні клопотання про звільнення з-під варти з тих самих підстав, що й раніше.
28. 5 березня 2011 року справу було передано до Подільського районного суду м. Києва (далі — Подільський суд) для розгляду по суті.
29. 21 березня 2011 року строк тримання заявника під вартою закінчився.
30. 24 березня 2011 року Подільський суд попередньо розглянув
справу та під час розгляду постановив продовжити тримання заявника під вартою. Суд вказав на відсутність підстав для зміни запобіжного заходу.
31. 20 квітня 2011 року заявник подав клопотання про звільнення
з-під варти, доводячи, що стан його здоров’я погіршується та ніщо не
свідчить про те, що, перебуваючи на свободі, він переховуватиметься від
слідства та суду або перешкоджатиме встановленню істини у справі.
32. Того ж дня Подільський суд відмовив у задоволенні його клопотання. Суд зазначив, що згідно з інформацією, наданою адміністрацією СІЗО, стан здоров’я заявника не перешкоджає триманню його під вартою. Крім того, суд зазначив, що в разі звільнення заявник
ухилятиметься від слідства, перешкоджатиме встановленню істини
у справі або продовжить злочинну діяльність.
33. 3 серпня, 7 вересня, 19 жовтня і 21 грудня 2011 року, а також
24 січня 2012 року Подільський суд відмовляв у задоволенні подальших клопотань заявника про звільнення з-під варти з підстав, схожих
на ті, що наводилися ним у постанові від 20 квітня 2011 року.
34. 6 березня 2012 року Подільський суд задовольнив клопотання
заявника про звільнення під підписку про невиїзд у зв’язку з погір-
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шенням стану його здоров’я та необхідністю надання спеціалізованого лікування.
35. У матеріалах справи немає інформації щодо подальшого перебігу кримінального провадження щодо заявника.
В. Лікування та медична допомога,
що надавались заявникові під час тримання
під вартою

36. Заявник упродовж тривалого часу страждає на низку захворювань. До затримання, від 14 до 25 червня 2010 року, він перебував на
стаціонарному лікуванні, зокрема, у зв’язку з гіпертонічною хворобою, міжхребцевим остеохондрозом, спондильозом шийного відділу
хребта, хронічною цервікалгією, хронічним простатитом та дифузним зобом.
37. 21 липня 2010 року заявника було затримано (див. п. 8). Невідомо, де він перебував під вартою після затримання.
38. 15 серпня 2010 року заявника було поміщено до Київського
слідчого ізолятора (далі — СІЗО). Після прибуття до СІЗО заявника
оглянув терапевт, він також здав кров на РВ (реакцію Вассермана),
йому було зроблено рентгенографію органів грудної клітини. У заявника було діагностовано ішемічну хворобу серця, атеросклероз аорти
та вінцевих судин, гіпертонічну хворобу II стадії, хронічний холецистит у стадії ремісії, остеохондроз, хронічний гайморит у стані нестійкої ремісії та хронічний простатит. Йому було призначено певні ліки.
39. 4 листопада 2010 року, 18 березня та 24 травня 2011 року терапевт медичної частини СІЗО оглядав заявника. Згідно з твердженнями Уряду щоразу заявникові призначалися і надавалися відповідні
ліки. Проте, згідно з твердженнями заявника, він не отримував жодного лікування.
40. Листом від 8 липня 2011 року адміністрація СІЗО повідомила
захисника заявника, що заявник перебуває під наглядом лікарів медичної частини установи та отримує постійне лікування у зв’язку з гіпертонічною хворобою. У листі зазначалося, що, з огляду на його стан
здоров’я, заявник потребує додаткового обстеження у закладах охорони здоров’я МОЗ України та, можливо, подальшого стаціонарного лікування. Проте таке обстеження можливе лише з письмового дозволу
органу, у провадженні якого перебуває кримінальна справа, а також за
умови вжиття заходів для забезпечення його транспортування.
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41. 3 серпня 2011 року Подільський суд, хоча й відмовив у задоволенні клопотання заявника про звільнення з-під варти (див. пп. 31
і 32), однак надав адміністрації СІЗО письмовий дозвіл на обстеження
та лікування заявника у закладі охорони здоров’я МОЗ.
42. 16 серпня 2011 року адміністрація СІЗО надіслала захиснику
заявника листа, твердячи про неможливість організувати перевезення його клієнта.
43. 23 вересня 2011 року заявник звернувся до Суду з проханням
застосувати у його справі правило 39 Регламенту Суду та вказати Уряду на необхідність його термінового обстеження та лікування у закладі охорони здоров’я МОЗ України.
44. Того ж дня Суд повідомив Уряд про це клопотання та запропонував йому до 7 жовтня 2011 року надати інформацію щодо стану
здоров’я заявника, лікування, яке він отримує, та адекватність такого
лікування з огляду на висновок адміністрації СІЗО про необхідність
додаткового обстеження та лікування заявника в закладі охорони
здоров’я МОЗ України.
45. 29 вересня 2011 року лікарі медичної частини СІЗО обстежили
заявника та підтвердили попередні діагнози. Вони призначили йому
ліки й дійшли висновку, що він не потребує стаціонарного лікування
у медичній частині СІЗО або термінової госпіталізації до медичного
закладу охорони здоров’я МОЗ України.
46. Того ж дня заявника також було обстежено головним лікаремневропатологом місцевого закладу охорони здоров’я МОЗ України,
який діагностував у нього наявність певних проблем з хребтом і призначив ліки, не надавши рекомендацій щодо госпіталізації.
47. 3 жовтня 2011 року заявник пройшов ультразвукове дослідження, яке підтвердило наявність діагностованого хронічного простатиту.
48. 4 жовтня 2011 року він отримав від своєї дружини посилку
з медикаментами.
49. 5 жовтня 2011 року заявника оглянув лікар-кардіолог закладу
охорони здоров’я МОЗ України, який діагностував гіпертонічну хворобу II стадії з високим ризиком, порушення толерантності до глюкози та ішемічну хворобу серця (під питанням). З метою підтвердження
діагнозу було рекомендовано зробити низку досліджень та аналізів.
50. Того ж дня заявника оглянув лікар-отоларинголог, який
діагностував у нього риніт та тонзиліт і призначив йому лікування.
51. 7 жовтня 2011 року Уряд надав відповідь на запит Суду від
23 вересня 2011 року (див. п. 44). Згідно з твердженнями Уряду деякі з
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рекомендованих заявникові 5 жовтня 2011 року досліджень та аналізів
(а саме: аналіз крові на вміст глюкози, загальні аналізи крові та сечі, УЗД
нирок) невдовзі мали бути зроблені в медичній частині СІЗО. Стосовно
решти досліджень Уряд зазначив, що вони робитимуться «у плановому порядку в медичних закладах МОЗ за попередньою домовленістю
з фахівцями». Насамкінець, призначене заявникові невропатологом,
кардіологом та отоларингологом лікування можна було розпочинати
після отримання медичних препаратів від родичів заявника.
52. 25 жовтня 2011 року заявник надіслав до Суду свої коментарі
до відповідей Уряду. Він твердив, що Уряд не надав жодних документів, які б спростовували його твердження про відсутність оперативного та адекватного лікування. Він також наполягав на своєму клопотанні про застосування тимчасового заходу відповідно до правила 39
Регламенту Суду.
53. 27 жовтня 2011 року виконуючий обов’язки Голови секції, якій
було передано справу, в інтересах сторін та належного здійснення
провадження в Суді вирішив надати Уряду України вказівку відповідно до правила 39 Регламенту Суду про проведення обстежень заявника, необхідність яких уже було встановлено, та невідкладне виконання рекомендацій, підготовлених за результатами таких обстежень.
54. 11 листопада 2011 року у Київській міській клінічній лікарні
швидкої медичної допомоги було зроблено ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, нирок і простати заявника. За результатами дослідження у заявника було діагностовано дифузні зміни печінки, хронічні холецистит та панкреатит.
55. 17 листопада 2011 року заявника в Інституті кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска оглянув кардіолог і він пройшов низку досліджень та аналізів. У нього було діагностовано, зокрема, гіпертонічну хворобу II стадії, гіперхолестеринемію (анамнестично), мікронефролітіаз,
хронічний холецистит, хронічний панкреатит та остеохондроз хребта.
56. 22 листопада 2011 року під час судового засідання стан здоров’я
заявника різко погіршився, і йому було викликано карету швидкої медичної допомоги. Його було доправлено до Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, де він пройшов стаціонарне
лікування.
57. 5 грудня 2011 року заявника було виписано з лікарні та доправлено до СІЗО. Згідно з його твердженнями, призначене при виписці лікування йому не надавалося, як і необхідна медична допомога у СІЗО.
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58. 12 і 19 грудня 2011 року заявника оглядав лікар медичної частини
СІЗО, який зазначив, що його діагнози залишаються незмінними та будьяких позитивних або негативних змін не спостерігається. Згідно з твердженнями Уряду, який посилався на витяги з медичної картки заявника,
заявник у СІЗО продовжував отримувати амбулаторне лікування.
59. Від 7 до 30 грудня 2011 року на основі медичної картки заявника здійснювалася судово-медична експертиза стану його здоров’я.
Цим дослідженням було встановлено наявність у заявника ішемічної хвороби серця та серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби
II стадії з високим ступенем ризику, дисциркуляторної енцефалопатії
та остеохондрозу хребта у стані нестійкої ремісії. Експерти також
дійшли висновку про необхідність стаціонарного лікування заявника
у спеціалізованому кардіологічному або неврологічному закладі протягом десяти-чотирнадцяти днів.
60. 26 січня 2012 року заявник знову звернувся до Суду з проханням надати Уряду вказівку відповідно до правила 39 Регламенту
Суду щодо необхідності забезпечення йому стаціонарного лікування
у спеціалізованому кардіологічному закладі відповідно до останніх
медичних рекомендацій.
61. Того ж дня Суд повідомив про це клопотання Уряд та запросив його до 12 лютого 2012 року надати коментарі щодо виконання
заходів, на які Уряду вже було вказано відповідно до правила 39 Регламенту Суду.
62. 8 лютого 2012 року заявника було направлено до Інституту
кардіології ім. академіка М. Д. Стражеска, де його оглянула комісія
лікарів і де він пройшов електрокардіографію. У нього було діагностовано, зокрема, гіпертонічну хворобу II стадії у стані кризового перебігу. Крім того, після стабілізації кров’яного тиску заявника було
рекомендовано зробити спеціалізований тест (велоергометрію) для
уточнення діагнозу «ішемічна хвороба серця». Комісія не виявила
підстав для госпіталізації заявника.
63. 10 лютого 2012 року Уряд повідомив Суд про зазначені події.
64. 15 лютого 2012 року Подільський суд, посилаючись на висновки судово-медичної експертизи від 30 грудня 2011 року (див. п. 59),
постановив невідкладно госпіталізувати заявника.
65. Того ж дня заявника було поміщено до Київської міської
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги.
66. Заявник твердив, що впродовж перебування в лікарні він був
прикутий наручниками до ліжка. Уряд заперечив правдоподібність

515

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження

його тверджень. У невказану дату начальник відділу режиму та охорони СІЗО склав довідку, згідно з якою до заявника під час його перебування на лікуванні в закладі охорони здоров’я МОЗ наручники не
застосовувалися.
67. 26 лютого 2012 року в палату до заявника, як твердилося, помістили ув’язненого, який страждав на відкриту форму туберкульозу.
68. 5 березня 2012 року захисник, який представляв інтереси заявника в національному провадженні, написав на адресу п. Бущенка
(адвоката, який представляв інтереси заявника у Суді) лист, у якому
твердив, що від 21 лютого до 5 березня 2012 року заявник був постійно
прикутий до свого ліжка. Вартові конвою, як твердилося, відмовилися
виконати вимогу захисника та зняти наручники, посилаючись на певні внутрішні інструкції.
69. 6 березня 2012 року заявника було звільнено з-під варти (див.
п. 34). Невідомо, чи отримував заявник лікування після цього, та яке саме.
II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
70. У відповідній частині ст. 29 Конституції України зазначено:
«...У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена
судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого
рішення суду про тримання під вартою. ...».

71. Відповідні положення Кримінально-процесуального кодексу
України 1960 року (в редакції, чинній на час подій) передбачали:
Стаття 106
Затримання органом дізнання підозрюваного у вчиненні злочину
«Орган дізнання вправі затримати особу, підозрювану у вчиненні
злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі, лише при наявності однієї з таких підстав:
1. коли цю особу застали при вчиненні злочину або безпосередньо
після його вчинення;
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2. коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану
особу, що саме вона вчинила злочин;
3. коли на підозрюваному або на його одягу, при ньому або в його
житлі буде виявлено явні сліди злочину.
При наявності інших даних, що дають підстави підозрювати особу
у вчиненні злочину, її може бути затримано лише в тому разі, коли ця
особа намагалася втекти, або коли її місце проживання чи перебування
не зареєстровано, або коли не встановлено особи підозрюваного. ...
Про кожний випадок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, орган дізнання зобов’язаний скласти протокол із зазначенням
підстав, мотивів, дня, години, року, місяця, місця затримання, пояснень
затриманого, часу складання протоколу про роз’яснення підозрюваному в порядку, передбаченому частиною другою статті 21 цього Кодексу,
права мати побачення із захисником з моменту затримання. Протокол
затримання підписується особою, яка його склала, і затриманим. ...
Протягом сімдесяти двох годин після затримання орган дізнання:
1) звільняє затриманого — якщо не підтвердилась підозра у вчиненні злочину, вичерпався встановлений законом строк затримання
або затримання було здійснено з порушенням вимог, передбачених частинами першою і другою цієї статті;
2) звільняє затриманого і обирає щодо нього запобіжний захід, не
зв’язаний з триманням під вартою;
3) доставляє затриманого до судді з поданням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
У разі оскарження затримання до суду скарга затриманого негайно
надсилається начальником місця попереднього ув’язнення до суду.
Скарга розглядається суддею одночасно з поданням органу дізнання
про обрання запобіжного заходу. Якщо скарга надійшла після обрання запобіжного заходу, вона розглядається суддею протягом трьох
діб з часу надходження. Якщо подання не надійшло або коли скарга надійшла після закінчення сімдесятидвогодинного строку після
затримання, скарга на затримання розглядається суддею протягом
п’яти діб з часу надходження.
Скарга розглядається з додержанням вимог, передбачених статтею
165-2 цього Кодексу. За результатами розгляду суддя виносить постанову про законність затримання чи про задоволення скарги і визнання затримання незаконним.
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На постанову судді протягом семи діб з дня її винесення може бути
подана апеляція прокурором, особою, щодо якої прийнято рішення,
або її захисником чи законним представником. Подача апеляції не
зупиняє виконання постанови суду.
Затримання підозрюваного у вчиненні злочину не може тривати
більше сімдесяти двох годин. ...».

Стаття 106-1
Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину
«Порядок короткочасного затримання осіб, підозрюваних у вчиненні злочину визначається [відповідним] Положенням...».

Стаття 115
Затримання слідчим підозрюваного у вчиненні злочину
«Слідчий вправі затримати і допитати особу, підозрювану у вчиненні злочину за підставами і в порядку, передбаченими статтями 106,
106-1 і 107 цього Кодексу. ...».

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

Стаття 149
Запобіжні заходи
«Запобіжними заходами є:
1) підписка про невиїзд;
2) особиста порука;
3) порука громадської організації або трудового колективу;
3-1) застава;
4) взяття під варту;
5) нагляд командування військової частини.
Тимчасовим запобіжним заходом є затримання підозрюваного, яке
застосовується з підстав і в порядку, передбачених статтями 106, 115,
165-2 цього Кодексу.».

Стаття 150
Обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу
«При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, крім
обставин, зазначених у статті 148 цього Кодексу, враховуються тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа, її вік, стан здоров’я, сімейний і матеріальний стан, вид діяльності,
місце проживання та інші обставини, що її характеризують.».

Стаття 155
Взяття під варту
«Взяття під варту як запобіжний захід застосовується в справах про
злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад три роки. У виняткових випадках цей
запобіжний захід може бути застосовано в справах про злочини, за
які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі і на
строк не більше трьох років. ...».

Стаття 165
Загальні положення щодо порядку застосування,
скасування і зміни запобіжного заходу
«Запобіжний захід у вигляді взяття під варту застосовується лише за
вмотивованою постановою судді чи ухвалою суду...

519

Справи, які стосуються свободи від катувань та поганого поводження
Заміна одного запобіжного заходу іншим або його скасування здійснюється органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею чи судом
з додержанням вимог, передбачених частиною першою цієї статті.
Запобіжний захід скасовується або змінюється, коли відпаде необхідність у його застосуванні. ...».

Стаття 165-2
Порядок обрання запобіжного заходу
«На стадії досудового слідства запобіжний захід, за винятком запобіжних заходів у вигляді застави або взяття під варту, обирає орган дізнання, слідчий, прокурор.
Якщо орган дізнання, слідчий вважає, що є підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, він вносить за згодою
прокурора подання до суду. ...
Подання має бути розглянуто протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання підозрюваного чи обвинуваченого. ...
Після одержання подання суддя ... вивчає матеріали кримінальної
справи, представлені органами дізнання, слідчим, прокурором, допитує підозрюваного чи обвинуваченого, а при необхідності бере пояснення в особи, у провадженні якої перебуває справа, вислуховує думку прокурора, захисника, якщо він з’явився, і виносить постанову:
1) про відмову в обранні запобіжного заходу, якщо для його обрання
немає підстав;
2) про обрання підозрюваному, обвинуваченому запобіжного заходу.
Відмовивши в обранні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, суд вправі обрати підозрюваному, обвинуваченому запобіжний
захід, не пов’язаний із триманням під вартою.
На постанову судді до апеляційного суду прокурором, підозрюваним, обвинуваченим, його захисником чи законним представником
протягом трьох діб з дня її винесення може бути подана апеляція.
Подача апеляції не зупиняє виконання постанови судді.
Якщо для обрання затриманому запобіжного заходу необхідно додатково вивчити дані про особу затриманого чи з’ясувати інші обставини, які мають значення для прийняття рішення з цього питання,
то суддя вправі продовжити затримання до десяти, а за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого — до п’ятнадцяти діб. ...».
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III. ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ
72. 14 листопада 2012 року Європейський комітет із питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (далі — КЗК) оприлюднив Доповідь
[CPT/lnf (2012) 30] Українському Уряду за результатами візиту до України у період від 29 листопада до 6 грудня 2011 року, який включав
візит до в’язничного відділення Київської міської клінічної лікарні
швидкої медичної допомоги, де на той час перебував заявник (див.
пп. 56 і 57). У відповідних витягах з цієї Доповіді зазначається таке:
«8. Найбільш серйозну проблему щодо співпраці було виявлено під
час візиту до в’язничного відділення Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Доступ делегації до відділення
було затримано приблизно на десять хвилин. Працівники правоохоронних органів, які були присутні у відділенні, згодом повідомили
делегацію, що пацієнтів ніколи не приковують наручниками до ліжок, проте, коли делегація перевірила записи відеоспостереження
у відділенні, стало очевидно, що впродовж десяти хвилин, поки
представники делегації очікували за межами відділення, правоохоронці поспіхом знімали наручники з усіх пацієнтів, що перебували
у відділенні. З одного лише факту, що самі пацієнти з самого початку категорично спростували застосування наручників, КЗК може лише зробити висновок, що правоохоронці чинили на них тиск,
примушуючи їх приховувати правду від представників делегації.
Комітет дуже стурбований тим фактом, що практика приковування пацієнтів наручниками до ліжок з часу візиту у 2009 році не
припинилася, незважаючи на запевнення органів влади України
у протилежному у їхній відповіді на доповідь про результати того
візиту.
53. [Як] вже зазначено у пункті 8, з часу візиту у 2009 році пацієнтів продовжують систематично приковувати наручниками до ліжок.
Кілька пацієнтів, як стверджувалося, залишалися прикутими (однією рукою) до ліжок, навіть коли приймали їжу, а один — під час
внутрішньовенних вливань.
Під час завершальних дискусій наприкінці візиту делегація зробила
негайне зауваження за пунктом 5 статті 8 Конвенції та закликала органи влади України негайно покласти край цій практиці».
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ПРАВО
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ З НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЗАЯВНИКУ
ПІД ЧАС ЙОГО ПЕРЕБУВАННЯ ПІД ВАРТОЮ
73. Заявник скаржився на стверджувану відсутність оперативної
та належної медичної допомоги під час перебування під вартою. Суд
вважає, що цю скаргу слід розглядати відповідно до ст. 3 Конвенції,
яка передбачає таке:
«Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню».
A. Щодо прийнятності

74. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прийнятною.
B. Щодо суті

1. Аргументи сторін
75. Заявник доводив, що у СІЗО, в якому він перебував під вартою,
не було відповідних фахівців або належних засобів для надання йому
необхідної медичної допомоги. Він зазначив, що стан його здоров’я за
час тримання під вартою серйозно погіршився, і звинуватив у цьому
органи влади. Заявник звернув увагу Суду, зокрема, на затримки щодо
його обстеження та лікування в закладах охорони здоров’я МОЗ після
того, як їхня необхідність була визнана самими органами пенітенціарної служби. У зв’язку з цим він вказував на обтяжливу та тривалу
процедуру доведення ув’язненими особами потреби в конкретному
лікуванні та отриманні відповідних дозволів від слідчого або суду.
Насамкінець заявник твердив, що насправді він ніколи не отримував
ліків, які йому призначалися.
76. Уряд твердив, що під час перебування під вартою заявник перебував під постійним наглядом лікарів. Уряд зауважив, що впродовж
тривалого часу до затримання заявник страждав від низки хронічних
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захворювань. Відповідно, як доводив Уряд, будь-яке погіршення стану його здоров’я могло бути наслідком природного перебігу наявних
у нього захворювань, а не недоліків наданої йому медичної допомоги.
Уряд також наполягав на тому, що заявник отримував усі ліки, які йому призначалися.

2. Оцінка Суду
(а) Загальні принципи практики Суду
77. Суд неодноразово наголошував на тому, що охорона здоров’я
ув’язнених осіб має належно забезпечуватися (див. рішення у справі
«Кудла проти Польщі» (Kudla v. Poland) [ВП], заява № 30210/96, п. 94,
ЄСПЛ 2000-ХІ). Відсутність належної медичної допомоги може становити поводження, що суперечить ст. 3 Конвенції (див. рішення у справах «Ільхан проти Туреччини» (Ilhan v. Turkeу) [ВП], заява № 22277/93,
п. 87, ECHR 2000-VII, і «Сарбан проти Молдови» (Sarban v. Moldova), заява № 3456/05, п. 90, від 4 жовтня 2005 року).
78. Суд також встановлював, що сам факт огляду ув’язненого
та призначення йому певного виду лікування не може автоматично
спричинити висновок, що медична допомога була достатньою (див. рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan),
заяви № 9852/03 та № 13413/04, п. 116, від 29 листопада 2007 року).
Органи влади повинні також забезпечити докладне документування
стану здоров’я ув’язненої особи та її лікування протягом ув’язнення
(див. рішення у справі «Худобін проти Росії» (Khudobin v. Russia), заява
№ 59696/00, п. 83, від 26 жовтня 2006 року), оперативність і точність
діагнозу та лікування (див. згадане рішення у справі «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), п. 115) та рішення у справі
«Мельник проти України» (Melnik v. Ukraine), заява № 72286/01, пп. 104–
106, від 28 березня 2006 року); а за умови, коли це викликано медичним станом, — регулярність і систематичність нагляду та наявність
плану терапевтичних заходів, метою якого є максимальне лікування
хвороб ув’язненої особи або запобігання їхньому ускладненню, а не
усунення симптомів (див. згадані рішення у справах «Хумматов проти Азербайджану» (Hummatov v. Azerbaijan), пп. 109 і 114; «Сарбан проти
Молдови» (Sarban v. Moldova), п. 79, і рішення у справі «Попов проти Росії»
(Popov v. Russia), заява № 26853/04, п. 211, від 13 липня 2006 року).
79. Загалом Суд залишає за собою достатню гнучкість під час ви
значення необхідного рівня охорони здоров’я в контексті конкретних
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обставин справи. Зазначений стандарт має бути «сумісним із людською гідністю» ув’язненого, але також повинен враховувати «практичні вимоги ув’язнення» (див. рішення у справі «Алєксанян проти Росії»
(Aleksanyan v. Russia), заява № 46468/06, п. 140, від 22 грудня 2008 року).
(b) Застосування наведених принципів у цій справі
80. Суд зазначає, що суть скарги заявника у цій справі полягає у затримках в його обстеженні та лікуванні у закладі охорони здоров’я МОЗ.
Суд має розглянути питання про те, чи такі були місце, та якщо так, то чи
їхнім наслідком були біль та страждання, які досягли «мінімального рівня жорстокості», для того, щоб можна було застосувати ст. 3 Конвенції.
81. У цій справі Суд зауважує, що 8 липня 2011 року адміністрація
СІЗО визнала необхідність обстеження та лікування заявника в закладі охорони здоров’я МОЗ. Після цього Подільському суду знадобилося близько місяця, щоб надати дозвіл на його госпіталізацію. Проте через два тижні адміністрація СІЗО визнала наявність труднощів
з організацією перевезення заявника. Минув ще місяць, і 29 вересня
2011 року лікарі СІЗО змінили свою думку щодо необхідності госпіталізації заявника.
82. Із цього випливає, що на захворювання заявника з боку національних органів влади не було належної та вчасної реакції впродовж
майже трьох місяців, переважно, через бюрократичні та логістичні
недоліки. Не видається, що для подолання цих перепон було докладено достатніх зусиль. Натомість було змінено попередній висновок про
необхідність госпіталізації заявника.
83. Суд також зазначає, що приблизно через тиждень, 5 жовтня
2011 року, лікар-кардіолог із закладу охорони здоров’я МОЗ обстежив
заявника у СІЗО та рекомендував зробити низку аналізів та досліджень. Проте з виконанням цих рекомендацій виникла затримка.
84. За відсутності будь-яких практичних заходів з боку органів
влади 27 жовтня 2011 року Суд за клопотанням заявника застосував
правило 39 Регламенту Суду. Суд надав Урядові вказівку про «проведення обстежень заявника, необхідність яких уже було встановлено,
і невідкладне виконання рекомендацій, підготовлених за результатами таких обстежень».
85. Суд зауважує, що заявник пройшов обстеження у спеціалізованому кардіологічному відділенні лікарні лише 17 листопада 2011 року.
86. Інакше кажучи, зазначене обстеження відбулося через півтора місяця після того, як його проведення було рекомендовано лікарем
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(5 жовтня 2011 року — див. п. 49) та через двадцять один день після
вказівки Уряду Судом про застосування тимчасового заходу (27 жовт
ня 2011 року — див. п. 53). Органи влади не надали жодних пояснень
цієї затримки.
87. Суд також зауважує, що кардіологи з Інституту кардіологи ім. академіка М. Д. Стражеска 17 листопада 2011 року та 8 лютого
2012 року дійшли висновку про відсутність необхідності в госпіталізації. Проте у той самий час стан здоров’я заявника погіршився настільки, що це вимагало госпіталізації до Київської міської клінічної
лікарні швидкої медичної допомоги та лікування там протягом тижня. Крім того, у період між двома зазначеними висновками комісія судово-медичних експертів 30 грудня 2011 року дійшла протилежного
висновку — що заявник насправді потребує стаціонарного лікування
у спеціалізованому закладі охорони здоров’я. Згодом таке лікування
було розпочате 15 лютого 2012 року.
88. Суд вважає, що невиправдані з боку органів влади затримки
у виконанні власних рішень щодо переведення заявника до закладу охорони здоров’я МОЗ, суперечності у висновках лікарів стосовно
необхідності його госпіталізації й, навіть більше, нездатність діяти
відповідно до них разом із наступним погіршенням стану здоров’я заявника є достатніми свідченнями серйозного порушення державоювідповідачем свого обов’язку щодо надання йому належної медичної
допомоги під час тримання під вартою, що становило нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження на порушення ст. 3 Конвенції.
89. Отже, у зв’язку з цим відбулося порушення ст. 3 Конвенції.
II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 3 КОНВЕНЦІЇ
У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ДО ЗАЯВНИКА НАРУЧНИКІВ У ЛІКАРНІ
90. Заявник також скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції на те,
що у лікарні його тримали прикутим наручниками до ліжка.
A. Щодо прийнятності

91. Суд зазначає, що ця скарга не є явно необґрунтованою в сенсі
підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вона не є неприй
нятною з будь-яких інших підстав. Тому вона має бути визнана прий
нятною.
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B. Щодо суті

92. Заявник доводив, що впродовж його перебування в лікарні його приковували наручниками до ліжка. На обґрунтування цієї скарги
він посилався, зокрема, на заяву його захисника від 5 березня 2012 року та на Доповідь КЗК від 14 листопада 2012 року (див. пп. 68 і 72). Заявник твердив, що застосування до ув’язнених наручників у лікарнях
є поширеною практикою в Україні. У зв’язку з цим він привертав увагу Суду до відсутності будь-якої офіційної статистики щодо застосування спеціальних засобів у лікарнях.
93. Уряд доводив, що в лікарні до заявника ніколи не застосовувалися наручники. Уряд посилався на відповідну довідку адміністрації
СІЗО та зауважив про відсутність будь-яких документів, які б свідчили
про протилежне. Крім того, Уряд зазначив, що заявник не скаржився до
органів прокуратури та судів про застосування до нього наручників.
94. Суд нагадує, що застосування наручників, як правило, не порушує питання відповідно до ст. 3 Конвенції, якщо такий захід вживається у зв’язку із законним позбавленням свободи та не має на меті
застосування сили або публічну демонстрацію, які б перевищували межі, що обґрунтовано вважаються необхідними У зв’язку з цим
важливо розглянути, наприклад, ризик утечі особи або заподіяння
тілесних ушкоджень чи матеріальної шкоди (див. рішення у справах
«Ранінен проти Фінляндії» (Raninen v. Finland), від 16 грудня 1997року,
п. 56, Reports 1997-VIII та «Енаф проти Франції» (Henaf v. France), заява
№ 65436/01, пп. 50–53, ЄСПЛ 2003-ХІ)
95. Звертаючись до цієї справи, Суд зауважує, що сторони не
дійшли згоди стосовно того, чи було до заявника застосовано наручники в лікарні. Суд зазначає, що заявник перебував на лікуванні у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги
впродовж таких періодів: від 22 листопада до 5 грудня 2011 року та від
15 лютого до 6 березня 2012 року (див. пп. 56–57 і 65–69). Його твердження про застосування наручників у лікарні підтверджуються,
зокрема, висновками КЗК за результатами візиту до вказаної лікарні
у відповідний час (див. п. 72, та, для порівняння з практикою Суду,
див. рішення у справі «Йовчев проти Болгарії» (Iovchev v. Bulgaria), заява № 41211/98, п. 130, від 2 лютого 2006 року). У своїй доповіді КЗК
зазначив, що практика приковування пацієнтів до лікарняних ліжок
продовжується впродовж багатьох років. Окрім того, КЗК у своїй доповіді зауважив, що під час візиту в 2011 році органи влади намага-
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лися приховати факт застосування цієї практики та, як видається,
чинили тиск на пацієнтів із метою замовчування правди.
96. За цих обставин Суд вважає достатньою мірою встановленим
факт застосування наручників до заявника впродовж його лікування
у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги.
97. За відсутності чітко визначених безпекових або інших міркувань, які б виправдовували цей обмежувальний та принизливий
захід, а також з огляду на крихке здоров’я заявника, Суд вважає, що
застосування до нього в лікарні наручників становило нелюдське та
таке, що принижує гідність, поводження (див. рішення у справі «Охріменко проти України» (Okhrimenko v. Ukraine) заява № 53896/07 п. 98, від
15 жовтня 2009 року).
98. Відповідно у зв’язку з цим також відбулося порушення ст. 3
Конвенції.
III. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ
99. Посилаючись на підп. «с» п. 1 та п. 3 ст. 5 Конвенції заявник
скаржився, що кілька періодів тримання його під вартою (від 21 до
23 липня та від 23 до 29 липня 2010 року, від 21 до 23 березня 2011 року,
а також від 24 березня 2011 року до 6 березня 2012 року) були незаконними та що загальна тривалість періоду тримання під вартою була
надмірною. Він також скаржився відповідно до п. 4 ст. 5 Конвенції на
відсутність належного судового перегляду. Насамкінець він скаржився відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції на те, що не мав юридично закріпленого права на отримання відшкодування за зазначені порушення.
У відповідних положеннях ст. 5 Конвенції зазначено таке:
Стаття 5
«1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. 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; ...
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3. Кожен, кого заарештовано або затримано згідно з положеннями
підпункту «с» пункту 1 цієї статті, має негайно постати перед суддею чи
іншою посадовою особою, якій закон надає право здійснювати судову
владу, і йому має бути забезпечено розгляд справи 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».
а. Щодо прийнятності

100. Суд зазначає, що ці скарги не є явно необґрунтованими
в сенсі підп. «а» п. 3 ст. 35 Конвенції. Суд також зазначає, що вони не
є неприйнятними з будь-яких інших підстав. Отже, вони мають бути
визнані прийнятними.

1. П. 1 ст. 5 Конвенції
(а) Аргументи сторін
101. Заявник доводив, що його затримання було незаконним і невиправданим. Він також скаржився, що тримання його під вартою
після закінчення досудового слідства та до попереднього розгляду
справи судом не охоплювалося жодним судовим рішенням. Насамкінець заявник скаржився, що на стадії судового розгляду справи суди не обґрунтовували продовжуване тримання його під вартою та не
встановлювали його строків.
102. Уряд заперечив аргументи заявника. Уряд зауважив, зокрема, що за день до затримання заявника — 20 липня 2010 року — щодо нього було порушено кримінальну справу за підозрою у розтраті
коштів місцевого бюджету в особливо великих розмірах. Відповідно
Уряд твердив, що його затримання здійснювалося на підставі обґрунтованої підозри у вчиненні злочину. Уряд також твердив, що наступне
тримання його під вартою також відповідало національному законодавству й не може вважатися незаконним або свавільним.
103. Суд зазначає, що скарги заявника стосуються кількох окремих періодів тримання під вартою. Отже, Суд розглядатиме кожен
з них окремо.
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(b) Оцінка Суду
(і) Загальні принципи практики Суду
104. Суд нагадує, що відповідно до підп. «с» п. 1 ст. 5 Конвенції
в контексті кримінального провадження особу може бути затримано
лише з метою допровадження її до компетентного судового органу за
наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення.
Термін «обґрунтована підозра» у скоєнні злочину означає, що є факти або інформація, які можуть переконати об єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (див. рішення у справі «Влох проти Польщі» (Włoch v. Poland), заява
№ 27785/95, п. 108, ЄСПЛ 2000-ХІ).
105. Вирази «законний» і «відповідно до процедури, встановленої законом» у п. 1 ст. 5 Конвенції фактично посилаються на національне законодавство та встановлюють зобов’язання забезпечувати
дотримання його матеріальних і процесуальних норм. Хоча саме національні органи, насамперед суди, мають тлумачити та застосовувати національне законодавство. Відповідно до п. 1 ст. 5 Конвенції недотримання національного законодавства призводить до порушення
Конвенції, і Суд може та повинен перевірити, чи було дотримано вимог цього законодавства (див., серед багатьох інших джерел, рішення у справі «Ассанідзе проти Грузії» (Assanidze v. Georgia) [ВП], заява
№ 71503/01, п. 171, ЄСПЛ 2004-ІІ).
106. «Законність» тримання під вартою за національним законом є важливим, але не завжди вирішальним чинником. Суд також
має переконатися, що тримання під вартою протягом періоду, який
розглядається, відповідало меті п. 1 ст. 5 Конвенції, яка полягає в недопущенні свавільного позбавлення свободи (див. рішення у справі
«Олексій Михайлович Захаркін проти України» (Oleksiy Mykhaylovych
Zakharkin v. Ukraine), заява № 1727/04, п. 84, від 24 червня 2010 року).
Для того, щоб позбавлення свободи можна було вважати несвавільним, відповідності цього заходу вимогам національного законодавства недостатньо; застосування такого заходу має також бути необхідним за конкретних обставин (див. рішення у справах «Нештяк проти
Словаччини» (Nestak v. Slovakia), заява № 65559/01, п. 74, від 27 лютого 2007 року, «Хайредінов проти України» (Khayredinov v. Ukraine) заява № 38717/04, п. 27, від 14 жовтня 2010 року, і «Корнєйкова проти
України» (Korneykova v. Ukraine), заява № 39884/05, п. 34, від 19 січня
2012 року).
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(іі) Застосування наведених принципів у цій справі
(α) Законність тримання заявника під вартою
у період від 21 до 23 липня 2010 року
107. Суд зазначає, що відповідні положення Конституції України та
Кримінально-процесуального кодексу України чітко передбачають, що
максимальний строк затримання без рішення суду становить сімдесят
дві години й упродовж цього строку відповідні органи влади повинні
забезпечити, щоб затримана особа постала перед суддею (див. пп. 70
і 71). Сторони не заперечують, що у цій справі зазначений передбачений законодавством 72-годинний строк затримання не було перевищено (див., як протилежний приклад, рішення у справі «Галь проти України» (Gal v. Ukraine), заява № 6759/11, п. 28, від 16 квітня 2015 року).
108. Суд також зауважує, що як законну підставу затримання
заявника у протоколі затримання було вказано ст. 115 Кримінальнопроцесуального кодексу України (див. пп. 8 і 71). Суд уже встановлював в іншій справі проти України, що простого посилання на це положення без надання конкретних даних недостатньо для дотримання
вимоги «законності» (див. згадане рішення у справі «Корнєйкова проти
України» (Korneykova v. Ukraine), п. 34).
109. У цій справі слідчий обґрунтувала рішення про затримання
заявника на сімдесят дві години тим фактом, що «очевидці, в тому
числі й потерпілі, прямо вказали, що ця особа вчинила злочин» (див.
п. 8). Хоча це обґрунтування, як видається, є доволі стислим, Суд не
залишає поза увагою письмове підтвердження заявником у протоколі
затримання того, що кваліфікація злочину, у скоєнні якого він підозрювався, підстави затримання та його права було роз’яснено йому
в повному обсязі (див. п. 10).
110. Суд погоджується з тим, що обґрунтована підозра у вчиненні
заявником тяжкого злочину, а також необхідність забезпечення належного здійснення провадження, зокрема процесу збирання доказів,
є переконливими підставами для первинного затримання заявника
(див. рішення у справі «Слюсарчик проти Польщі» (Slusarczyk v. Poland),
заява № 23463/04, п. 156, від 28 жовтня 2014 року).
111. Відповідно, з огляду на всі обставини цієї справи, Суд не вбачає жодних ознак незаконності або свавільності у зв’язку із затриманням заявника від 21 до 23 липня 2010 року.
112. Отже, у зв’язку з цим порушення п. 1 ст. 5 Конвенції не відбулося.
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(β) Законність тримання заявника під вартою
у період від 23 до 29 липня 2010 року
113. Суд зазначає, що коли заявник постав перед судом, суд не обрав йому запобіжного заходу, а продовжив затримання заявника до
десяти діб для того, щоб зібрати незазначену додаткову інформацію
про його особу для розгляду питання щодо застосування запобіжного
заходу у вигляді взяття під варту у його випадку. Суд не навів жодних
конкретних відомостей щодо того, що саме необхідно було перевірити та чому впродовж цього часу заявника необхідно було тримати під
вартою (див. п. 13).
114. Суд також зазначає, що за таких обставин подання органів
слідства про обрання заявникові запобіжного заходу у вигляді взяття
під варту видається недостатньо обґрунтованим. Отже, можна дійти
висновку, що суд продовжив затримання заявника ще на десять діб
для того, аби дати органам слідства додатковий час для обґрунтування їхнього подання, хоча будь-які доказів наявності обставин, які
завадили їм зробити це ще до звернення з поданням про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, немає. Окрім того,
з документів, наданих сторонами, не випливає, що для продовжуваного тримання заявника під вартою були вагомі підстави (див., для
порівняння, рішення у справі «Барило проти України» (Barilo v. Ukraine),
заява № 9607/06, п. 97, від 16 травня 2013 року).
115. Таким чином, Суд доходить висновку, що впродовж зазначеного періоду тримання заявника під вартою відбувалося на порушення п. 1 ст. 5 Конвенції.
(γ) Законність тримання заявника під вартою у період
від 21 до 23 березня 2011 року
116. Суд зауважує, що строк тримання заявника під вартою на
підставі постанови від 17 лютого 2011 року закінчився 21 березня
2011 року. Тим часом, 5 березня 2011 року справу було передано на
розгляд до суду першої інстанції. 23 березня 2011 року Подільський
суд попередньо розглянув справу й продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Із цього випливає, що тримання
заявника під вартою від 21 до 23 березня 2011 року не охоплювалося
жодним рішенням суду.
117. Суд зазначає, що постійно встановлює порушення п. 1 ст. 5
Конвенції у справах проти України щодо періодів, протягом яких тримання під вартою здійснюється без відповідного судового рішення,
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особливо в період після закінчення слідства та до початку судового
розгляду. Суд також дійшов висновку, що ця проблема, як здається,
випливає з прогалини у законодавстві (див. рішення у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), заява № 40107/02 пп. 70–72
і 98, від 10 лютого 2011 року).
(δ) Законність тримання заявника під вартою у період
від 24 березня 2011 року до 6 березня 2012 року
118. Суд зауважує, що хоча 24 березня 2011 року Подільський суд
залишив обраний заявникові запобіжний захід без змін, він не встановив строку продовжуваного тримання його під вартою та не навів
жодного обґрунтування такого рішення. Це призвело до того, що від
зазначеної дати заявник перебував у стані невизначеності щодо підстав його тримання під вартою.
119. Суд уже встановлював в інших справах, що така повторювана
в Україні практика, за якої судові рішення, ухвалені під час судового
розгляду, не встановлюють строків подальшого тримання під вартою
й радше залишають без змін обраний запобіжний захід, а не розглядають питання про продовження його застосування, суперечить вимогам п. 1 ст. 5 Конвенції (див., напр., згадане рішення у справі «Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), пп. 76 і 98)
120. Отже, відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції.

2. П. 3 ст. 5 Конвенції
121. Заявник скаржився, що продовжуване тримання його під
вартою було надмірно тривалим і невиправданим.
122. Уряд вважав тривалість тримання заявника під вартою розумною. Уряд твердив, що національні суди наводили «відповідні»
та «достатні» підстави для тримання його під вартою. Крім того,
Уряд звертав увагу Суду на той факт, що зазначене кримінальне провадження стосувалося складних фактологічних і правових питань,
та що національні органи продемонстрували належну старанність
у розслідуванні.
123. Суд зазначає, що тримання заявника під вартою у цій справі
тривало від 21 липня 2010 року до 6 березня 2012 року, тобто один рік,
сім місяців та чотирнадцять днів.
124. Суд нагадує, що питання стосовно розумності строку тримання під вартою не може оцінюватися умоглядно. Це питання має вирішуватися в кожній справі з урахуванням її конкретних обставин, підстав,
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якими національні органи мотивували свої рішення, та належно задокументованих фактів, на які посилався заявник у своїх клопотаннях
про звільнення з-під варти. Продовжуване тримання під вартою може
бути виправданим у тій чи іншій справі лише за наявності чітких ознак
наявності справжнього публічного інтересу, який, попри презумпцію
невинуватості, переважає над вимогою щодо поваги до особистої свободи (див., серед інших, рішення у справі «Лабіта проти Італії» (Labita
v. Italy) [ВП], заява № 26772/95, п. 153, ЄСПЛ 2000-IV).
125. Звертаючись до цієї справи, Суд зауважує, що, продовжуючи тримання заявника під вартою та відмовляючи в задоволенні його
клопотань про звільнення, національні суди здебільшого посилалися
на підстави, наведені під час його затримання та не додавали жодних
нових деталей. Крім того, на жодному етапі впродовж періоду, що розглядається, національні суди не розглядали можливості застосування альтернативних запобіжних заходів, та, посилаючись переважно
на тяжкість обвинувачень та гіпотетичний ризик переховування заявника, національні органи залишали тримання заявника під вартою
без змін на підставах, які, з огляду на його тривалість, не можуть вважатися «достатніми» (див. згадане рішення у справі «Харченко проти
України» (Kharchenko v. Ukraine), пп. 80–81 та 99).
126. Наведених міркувань для Суду достатньо, аби дійти висновку, що відбулося порушення п. 3 ст. 5 Конвенції.

3. П. 4 ст. 5 Конвенції
127. Заявник також скаржився на відсутність належного судового
перегляду й під час досудового слідства, й під час розгляду справи судом.
128. Уряд твердив, що заявник мав у своєму розпорядженні та застосував ефективну процедуру оскарження тримання його під вартою.
129. Суд зазначає, що законність тримання заявника під вартою
неодноразово розглядалася судами й під час досудового розслідування, й під час судового розгляду. Проте ці рішення не можуть вважатися
такими, що відповідають вимогам п. 4 ст. 5 Конвенції, оскільки вони
просто повторно наводили стандартний набір підстав для тримання
заявника під вартою й не розглядали правдоподібності таких підстав
за конкретних обставин становища заявника. Крім того, що стосується
стадії судового розгляду справи, Суд уже встановив, що законодавство
України не передбачає порядку перегляду законності продовжуваного
тримання під вартою після закінчення досудового слідства, який від-
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повідав би вимогам п. 4 ст. 5 Конвенції (див. згадане рішення у справі
«Харченко проти України» (Kharchenko v. Ukraine), пп. 85 і 100).
130. Отже, у цій справі відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.

4. П. 5 ст. 5 Конвенції
131. Заявник також скаржився відповідно до п. 5 ст. 5 Конвенції
на те, що не мав юридично закріпленого права на отримання відшкодування за порушення інших пунктів ст. 5 Конвенції.
132. Уряд доводив, що законодавство України передбачає можливість вимагати відшкодування за незаконне тримання під вартою
на підставі рішення суду, яким визнано незаконність такого тримання. Проте вказана процедура є незастосовною до обставин цієї справи, оскільки тримання заявника під вартою було законним.
133. Суд повторює, що п. 5 ст. 5 гарантує юридично закріплене
право на відшкодування особам, які є потерпілими від затримання
або тримання під вартою всупереч іншим положенням ст. 5 Конвенції
(див. рішення у справі «Стіл та інші проти Сполученого Королівства»
(Steel and Others v. the United Kingdom), від 23 вересня 1998 року, п. 81,
Reports 1998-VII).
134. У цій справі Суд встановив кілька порушень пп. 1, 3 і 4 ст. 5
Конвенції, у поєднанні з якими має розглядатися ця скарга (див.
пп. 115, 117, 120, 126 і 130). Відповідно п. 5 ст. 5 Конвенції є застосовним. Отже, Суд має встановити, чи законодавство України забезпечувало чи забезпечує зараз заявникові юридично закріплене право на
відшкодування за порушення у його справі пп. 1, 3 і 4 ст. 5 Конвенції.
135. Суд зазначає, що питання відшкодування шкоди, завданої
незаконним триманням під вартою, регулюються Законом України
«Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання досудового слідства, прокуратури
і суду» (далі — Закон про відшкодування шкоди). Право на відшкодування виникає, зокрема, коли незаконність тримання під вартою
було встановлено рішенням суду.
136. Суд зазначає, що впродовж усього часу, поки тримання заявника під вартою формально відповідає національному законодавству,
він не може вимагати відшкодування на національному рівні у зв’язку
з цим. Окрім того, законодавство України не передбачає будь-якого
порядку відшкодування шкоди, завданої позбавленням свободи, яке
Страсбурзький Суд визнав таким, що порушує одне з положень (див.
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рішення у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» (Nechiporuk and
Yonkalo v. Ukraine), заява № 42310/04, п. 233, від 21 квітня 2011 року).
137. Це означає, що один із принципів п. 5 ст. 5 Конвенції, а саме,
ефективне здійснення з достатнім рівнем впевненості права на відшкодування, гарантоване цим пунктом (див. рішення у справі «Станєв
проти Болгарії» (Stanev v. Bulgaria) [ВП], заява № 36760/06, п. 182, від
17 січня 2012 року, з подальшими посиланнями), не було дотримано
у цій справі.
138. Отже, відбулося порушення п. 5 ст. 5 Конвенції.
IV. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ КОНВЕНЦІЇ
139. Заявник також скаржився відповідно до ст. 3 Конвенції на те,
що наражався на ризик інфікування туберкульозом, коли 26 лютого
2012 року змушений був ділити лікарняну палату з іншим ув’язненим,
який страждав від відкритої форми туберкульозу.
140. Крім того, заявник скаржився відповідно до ст. 18 Конвенції
на те, що справжньою метою позбавлення його свободи було примусити його зізнатися у вчиненні злочинів, у яких він обвинувачувався.
141. З урахуванням усіх наявних у нього матеріалів та належності
оскаржуваних питань до сфери його компетенції, Суд вважає, що вони не виявляють жодних ознак порушень прав і свобод, гарантованих
Конвенцією або протоколами до неї. Отже, ця частина заяви має бути відхилена як явно необґрунтована відповідно до підп. «а» п. 3 і п. 4
ст. 35 Конвенції.
V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
142. 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

143. Заявник вимагав 15 000 євро відшкодування моральної шкоди.
144. Уряд заперечив цю вимогу як необґрунтовану та надмірну.
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145. Суд вважає, що заявник зазнав фізичного болю та душевних
страждань внаслідок встановлених порушень. З огляду на характер
зазначених порушень Суд присуджує заявникові 12 000 євро відшкодування моральної шкоди, а також додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися.
В. Судові та інші витрати

146. Заявник також вимагав 9072 євро компенсації витрат на правову допомогу, що надавалася у провадженні в Суді. Ця сума включала в себе: 8100 євро за 64 години правової роботи з погодинним тарифом 150 євро, 648 євро адміністративних витрат (у розрахунку 8% від
суми правової допомоги) та 324 євро вартості поштових відправлень.
На обґрунтування цієї суми заявник надав договір з п. Бущенком про
надання правової допомоги, а також низку актів виконаних робіт.
147. Уряд заперечив зазначену вимогу.
148. Суд насамперед має встановити, чи заявник фактично поніс судові та інші витрати, і, по-друге, чи вони були необхідними (див. рішення у справі «Макканн проти Сполученого Королівства» (МсCann and Others
v. the United Kingdom), від 27 вересня 1995 року, п. 220, Серія A, № 324).
149. У цій справі Суд, беручи до уваги наявну в нього інформацію
та зазначені критерії, вважає за належне присудити заявникові суму
у розмірі 3000 євро компенсації витрат за всіма пунктами.
С. Пеня

150. Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, до якої має
бути додано три відсоткові пункти.

На цих підставах Суд одностайно
1. Оголошує прийнятними скарги заявника відповідно до ст. 3
Конвенції стосовно медичної допомоги, що надавалася йому під час
тримання під вартою, та застосування до нього у лікарні наручників,
а також його скарги відповідно до пп. 1, 3, 4 і 5 ст. 5 Конвенції, а решту
скарг у заяві — неприйнятними.
2. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку
з медичною допомогою, що надавалася заявникові під час тримання
під вартою.
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3. Ухвалює, що відбулося порушення ст. 3 Конвенції у зв’язку із
застосуванням до заявника у лікарні наручників.
4. Ухвалює, що не відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції стосовно затримання заявника від 21 до 23 липня 2010 року.
5. Ухвалює, що відбулося порушення п. 1 ст. 5 Конвенції у зв’язку
з триманням заявника під вартою від 23 до 29 липня 2010 року, від 21 до
23 березня 2011 року та від 24 березня 2011 року до 6 березня 2012 року.
6. Ухвалює, що відбулося порушення п. 3 ст. 5 Конвенції.
7. Ухвалює, що відбулося порушення п. 4 ст. 5 Конвенції.
8. Ухвалює, що відбулося порушення п. 5 ст. 5 Конвенції.
9. Ухвалює, що:
а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції, держава-відповідач повинна сплатити такі суми, що мають бути
конвертовані в національну валюту держави-відповідача за
курсом на день здійснення платежу:
i) 12 000 (дванадцять тисяч) євро відшкодування моральної
шкоди та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися;
ii) 3000 (три тисячі) євро компенсації судових та інших ви
трат та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись заявникові;
b) зі спливом зазначеного тримісячного строку до остаточного
розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий
відсоток у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку що діятиме в період несплати, до якої
має бути додано три відсоткові пункти.
10. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.
Вчинено англійською мовою та повідомлено письмово 3 грудня
2015 року відповідно до пунктів 2 і 3 правила 77 Реґламенту Суду.
К. Вестердік
секретар

А. Нуссбергер
голова
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