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 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ПУНКТІВ 1 та  3 (d) 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ НА ПРИКЛАДІ 
СПРАВИ ДАШТАН ПРОТИ ТУРЕЧЧИНИ 
(З  КОМЕНТАРЯМИ)

Олександр Дроздов, адвокат, доцент кафедри 
кримінального процесу Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого, Голова ВКДКА, 
Перший проректор Вищої школи адвокатури, к. ю. н.

Олена Дроздова, адвокат, викладач кафедри 
кримінального права і правосуддя Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету 
імені академіка С. Дем’янчука, помічник 

Першого проректора Вищої школи адвокатури

У цій публікації ми пропонуємо вам неофіційний переклад рішення Європейського суду з прав людини1 від 10.10.17 р. 
у справі «Даштан проти Туреччини» як показову справу щодо застосування пп. 1 та 3 (d) ст. 6 Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод2 з авторськими коментарями.

СПРАВА ДАШТАН ПРОТИ ТУРЕЧЧИНИ3

Неофіційний переклад
Страсбург
10 жовтня 2017 р.

Це рішення стане остаточним за обставин, викла-
дених у п. 2 ст. 44 Конвенції. Це може бути предметом 
редакційного перегляду.

У справі «Даштан проти Туреччини» ЄСПЛ (друга 
секція), засідаючи палатою у складі: Роберт Спано —  
Голова, Джулія Лафранк, Ишил Каракаш, Небойша 
Вучинич, Пол Лемменс, Йон Фрідрік Кьйолбро, Сте-
фані Муру-Вікстрем — судді, та Стенлі Нейсміт — се-
кретар секції, після обговорення за зачиненими две-
рима 12.10.17 р., постановляє таке рішення, що було 
ухвалене в зазначену дату:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу розпочато за заявою (№ 37272/08) про-

ти Турецької Республіки, поданою до Суду відповідно 
до ст. 34 Конвенції громадянином Туреччини паном 
Суатом Даштаном («заявник») 01.08.08 р.

2. Заявника представляли п. Х. Демеркилич, ад-
вокат, який практикує в  Стамбулі. Уряд Туреччини 
(«Уряд») був представлений їх агентом.

3. Заявник стверджував, зокрема, про те, що кри-
мінальний процес проти нього був несправедливим, 
оскільки йому було відмовлено в  наданні правової 
допомоги та можливості заперечувати показання го-
ловного свідка у суді першої інстанції.

4. 02.05.11 р. заява була передана Уряду.
ФАКТИ
I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

1 Далі за текстом — ЄСПЛ, Європейський Суд або Суд.
2 Далі за текстом — КЗПЛ або Конвенція.
3 Офіційне цитування: Daştan v. Turkey, no. 37272/08, ECHR 2017. Офіційний текст англійською мовою: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-177394.
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5. Заявник народився в  1975 році і  утримується 
у Туреччині.

6. 22.08.04 р. заявник був заарештований за підо-
зрою у членстві в незаконній організації, а саме — Ро-
бочій партії Курдистану (далі — РПК). Наступного дня, 
23.08.04  р., він був допитаний жандармерією, в  той 
час він був поінформований про свої права, включа-
ючи право на отримання юридичної допомоги, але 
відмовився від допомоги адвоката і надав показання 
на 49 сторінках, в яких визнав своє членство в РПК, 
і дав докладну інформацію про організацію та її чле-
нів. Відповідно до протоколу цих показань заявник 
переглянув їх зміст і підписав кожну сторінку.

7. 26.08.04 р. заявник був доставлений до прокуро-
ра Тунджелі, і йому знову повідомили про його пра-
во на отримання юридичної допомоги. Він зазначив, 
що не бажає бути представленим адвокатом і надає 
свої показання без такої допомоги. Він підтвердив свою 
приналежність до РПК та підтримку цієї незаконної ор-
ганізації, однак стверджував, що ніколи не був залуче-
ний до збройної операції. Того ж дня до заявника було 
обрано запобіжний захід тримання під вартою.

8. 03.12.04 р. державний прокурор Малатьї подав 
обвинувальний висновок до  суду присяжних міста, 
звинуватив заявника у вчинені злочину, встановленого 
ст. 125 колишнього Кримінального кодексу з метою 
повалення конституційного ладу та єдності Турець-
кої держави та вилучення частини території країни 
з-під державного контролю. Прокурор стверджував, 
що  заявник:  — у  листопаді  2003  року підірвав дис-
танційно керованою бомбою земельну шахту в про-
вінції Оваджик, яка спричинила травмування одного 
солдата; — 28.10.03 р. підірвав бомбу в Оваджицькій 
провінції, яка спричинила травмування двох солдатів.

У своєму оціночному звіті (tensip zaptı) від 10.12.04 р. 
апеляційний суд присяжних Малатьї дослідив копії по-
ліцейських заяв від D.T., M.A., A.З., S.G., H.B. і V.D. Суд 
першої інстанції також постановив встановити міс-
цезнаходження D.T.

9. М.А. було розглянуто в  іншій сукупності кримі-
нальних справ стосовно тієї ж організації. 17.02.04 р. 
М.А. подав заяву відповідно до Закону про реінтегра-
цію правопорушників у суспільство (Закон № 4959), 
який набрав чинності 06.08.03 р.

10. 30.12.04 р. на першому засіданні заявник надав 
показання в присутності його адвоката та підтвердив 
зміст своїх заяв у поліції. Іншими словами, заявник ще 

раз визнав своє членство в РПК, наполягаючи на тому, 
що він не був залучений до будь-якої збройної діяльно-
сті. Він також заявив, що поліція не звернулася до ньо-
го з проханням до суду першої інстанції не врахову-
вати його в разі виявлення будь-яких викривальних 
показань стосовно себе чи третіх осіб, оскільки вони 
стосуються участі в  збройній діяльності. Коли його 
запитали про його заяву перед прокурором, заявник 
по суті підтвердив це, наполягаючи на тому, що він 
не надав жодного твердження про напади в Тунджелі, 
місті на  сході Туреччини, додавши, що  підписав за-
яву, не читаючи. Нарешті заявник заявив, що пройшов 
навчання з виготовлення бомб та планує здійснити 
бомбові удари у великих містах відповідно до інструк-
цій РПК. Його адвокат заявив, що йому нічого додати 
до заяв заявника.

11. Під час такого слухання суд першої інстанції 
поставив під сумнів показання кількох свідків, а саме 
A.З., M.A. та K.A. A.З. засвідчив, що він знав заявника, 
але вони не провели жодного збройного нападу ра-
зом. М.А. заявив, що він не знав справжнього прізви-
ща заявника, але він знав його як «Хамзу». Далі М.А. 
засвідчив, що не знає позиції заявника та про його 
діяльність в  нелегальній організації. К.А. засвідчив, 
що не знає заявника.

12. На слуханні 25.11.05 р. суд першої інстанції за-
значив, що D.T. перебуває у в’язниці Кіркларелі, і він 
звернувся з проханням до суду присяжних Киркларелі 
про отримання від останнього показань.

13. 14.12.05  р. відповідно до  листа-запиту суду 
першої інстанції судом присяжних Кіркларелі було 
отримано показання D.T. Відповідно до стенограми 
слухання в суді присяжних Кіркларелі D.T., який утри-
мувався у в’язниці Е-типу Кірколарелі на час його до-
питу, заявив, що він знав заявника як «Зафера» і знав 
про напад у провінції Оваджик, додавши, що почув 
таку інформацію від члена з кодовим ім’ям «Серхил-
дан».

14. 15.03.06 р. заявник звернувся до суду першої 
інстанції з проханням особисто заслухати показання 
від  D.T. Суд першої інстанції відхилив це клопотан-
ня на підставі того, що заслуховування свідчень D.T. 
особисто не сприяло б його оцінці, оскільки його по-
казання, надані в іншому суді, вважалася достатніми 
для засудження.

15. 10.05.06 р. Суд присяжних Малатьї визнав за-
явника винним у відповідності зі ст. 125 колишнього 
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Кримінального кодексу та засудив його до довічного 
ув’язнення. Суд врахував різноманітні докази та пока-
зання свідків, зокрема показання D.T., які було надано 
у суді присяжних Кіркларелі на прохання суду першої 
інстанції. Відповідні фрагменти мотивувальної частини 
рішення суду першої інстанції викладені таким чином:

«…
ДОКАЗИ, ОЦІНКА ДОКАЗІВ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ
…
а) Докази
H.B., який судиться за  правопорушення щодо 

членства в незаконній збройній організації, зазначив 
на сторінці 18 своєї заяви до поліції, що N.I. (співвико-
навець) був задіяний у вбивстві двох солдатів у трав-
ні 2003 р. поблизу річки Хіран у Тунджелі.

…
Свідок А.С. на сторінці 52 своєї заяви поліції зазна-

чив, що члени [незаконної] організації [РПК] з імена-
ми «Zana» та «Fırat», які діяли під керівництвом члена 
з ім’ям «Dilhas», у травні 2003 р. проникли через кор-
дон сил безпеки поблизу річки Зіярет у  селі Гюлеш 
в Малазгірті…

Свідок М.А. підтвердив на  сторінці  44 свого ви-
ступу, що напад на командний загін спецпідрозділу 
у  місті, відомому як Гектепе, в  провінції Малазгірт 
у  травні  2003  р., в  результаті якого загинуло двоє 
солдатів, був проведений членами [незаконної] орга-
нізації [РПК] під кодовими іменами «Zana» та «Fırat2, 
які діяли під керівництвом… «Dilhas». На сторінці 44 
[його заяви] він стверджував, що бомба була закладена 
на контрольно-пропускному пункті у місті, відомому як 
Efkartepe, в провінції Оваджик 28.10.03 р. …«Hamza» 
і що той був експертом у вибухових речовинах і був 
одним з тих, чиїм лідером була особа з кодовим ім’ям 
«Diyar».

…
Свідок V.D. повідомив на сторінці 20 своєї заяви 

до поліції, що… «Dilhas» помістив вибухові пристрої 
на  шосе між Тунджелі і  Пюльміур і  що… він чув це 
від «Dilhas».

D.T., щодо якого здійснюється судовий розгляд 
за  правопорушення щодо членства в  незаконній 
збройній організації, зазначив на сторінці 15 своєї за-
яви до поліції, що рішення про напад на військову ча-
стину було прийнято у жовтні або листопаді 2003 року, 
і що міни були розміщені та встановлені від… Суата 
Даштана [заявника], який мав кодове ім’я «Zafer».

D.T., який надавав покази як свідок перед судом 
присяжних Киркларелі, заявив, що  його досудові 
повідомлення були правильними та що він знав про 
дії [заявника] [під кодовим ім’ям «Zafer»] у провінції 
Оваджик та щодо поста охорони і що він отримав цю 
інформацію від… «Serhildan».

Свідок A.З. у своєму виступі в суді заявив, що його до-
судові повідомлення не були правильними, і що членом 
з кодовим ім’ям «Nurhak», згаданим заявником, був сам 
[A.З.], і що вони не вчинили жодних атак разом.

Свідок М.А. заявив у суді, що він знав кодове ім’я 
заявника як «Hamza» і не знав про незаконну діяль-
ність заявника в організації [РПК].

…
б) Дослідження доказів, визнання нашим судом 

та причини
…
Хоча в обвинувальному висновку було заявлено, 

що  заявник був відповідальним за  напади  28  жовт-
ня та у листопаді 2003 р. у провінції Оваджик, стало 
зрозуміло, що атака, про яку згадувалося свідком D.T., 
була такою, що мала місце 28.10.03 р. і що ці дві ата-
ки, згадані в обвинувальному акті, були однаковими. 
І хоча кодове ім’я [заявника] було виявлене як «Zafer», 
в результаті очної ставки [між заявником та свідком 
M.A.], проведеної під час судового розгляду, з’ясувало-
ся, що… «Hamza», про якого йшлося у показах свідка 
М.А. на сторінці 44 його заяви [поліції] як виконавця 
нападу 28.10.03 р. і який отримав спеціальну підготов-
ку з використання вибухових речовин, був [фактично] 
[заявником].

…
Незважаючи на  те, що  обвинувачений [заявник] 

заперечив будь-яку участь у будь-якій збройній діяль-
ності протягом усього процесу, заяви S.G., A.З., H.B., 
V.D., M.A. та D.T., а також показання М.А. та D.T. у ході 
судового розгляду та той факт, що М.А. визначив за-
явника як… «Hamza», відповідали один одному і було 
встановлено з показань свідків [показали], що… заяв-
ник, відомий під ім’ям «Hamza» свідку М.А., створив 
пастку і розмістив міни 28.10.03 р.

…
16. 06.02.08 р. Касаційний суд підтримав рішення 

суду першої інстанції.

II. ВІДПОВІДНЕ ВНУТРІШНЄ ЗАКОНОДАВСТВО
17. Стаття 125 § 1 Кримінального кодексу, що була 
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чинною на той час, передбачала: «1. Кожен, хто нама-
гатиметься повністю або частково змінити або внести 
зміни до Конституції Турецької Республіки або здійсни-
ти державний переворот проти Великих Національних 
Зборів, сформованих відповідно до Конституції чи за-
побігти його застосуванню силою своїх функцій, несе 
відповідальність у вигляді смертної кари».

ПРАВО
I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТІВ 1 та 3 (d) 

СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ
18. Заявник скаржився, що він не зміг ставити під 

сумнів і мати очної ставки з ключовим свідком у суді 
першої інстанції. Він посилався на ст. 6 Конвенції, від-
повідні частини якої говорили:

«1. Кожен має право на справедливий і публічний 
розгляд його справи… незалежним і безстороннім су-
дом… який … встановить обґрунтованість будь-якого 
висунутого проти нього кримінального обвинувачен-
ня…

3. Кожний обвинувачений у вчиненні криміналь-
ного правопорушення має щонайменше такі права:
… (d) допитувати свідків обвинувачення або вимагати, 
щоб їх допитали, а також вимагати виклику й допиту 
свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків об-
винувачення…»

А. Прийнятність
19. Суд вважає, що ця частина заяви не є явно необ-

ґрунтованою у значенні п. 3 ст. 35 Конвенції. Він також 
зазначає, що це не є неприйнятним з будь-яких інших 
підстав. Тому вона повинна бути визнана прийнятною.

В. Сутність
1. Доводи сторін
20. Заявник вважав, що  єдиним звинуваченням 

у цій справі була заява D.T., що він безпідставно був 
позбавлений можливості ставити запитання D.T. 
За словами заявника, його засудження не базувалося 
на конкретних доказах чи документах, а на показан-
нях D.T. Заявник підкреслив, що його було засуджено 
та покарано за злочин з найсуворішим покаранням 
у системі кримінального права Туреччини та що він 
мав запитання до єдиного свідка, який зробив проти 
нього викривальні заяви, незважаючи на те, що до-
слідження показань D.T. іншим судом було можливе-
за національним законодавством.

21. Уряд визнав, що суд не допитував D.T. особисто. 
Проте вони стверджували, що прийняття заяви D.T. 
судом, який не є судом першої інстанції, відповідає 
вимогам колишнього кримінально-процесуального 
кодексу. На думку Уряду, суд першої інстанції відмовив 
в отриманні показань від D.T. особисто на тій підставі, 
що його попередня заява була чіткою та адекватною 
для засудження. Для кримінального провадження була 
б відсутня користь від отримання від нього показань 
у суді першої інстанції в присутності заявника.

2. Оцінка Суду
(a) Загальні принципи
22. Загальні принципи щодо права на особистий 

допит свідків можна знайти у рішеннях Великої палати 
Аль-Хавайа та Тахері проти Сполученого Королівства 
([GC], № 26766/05 та 22228/06, ЄСПЛ 2011 р.)4 та Ша-
чашвілі проти Німеччини ([GC], № 9154/10, § 100, ЄСПЛ 
2015 р.)5.

4 Доречно буде нагадати, що у справі «Аль-Хавайа та Тахері проти Сполученого Королівства» — (№ 26766/05 та № 22228/06) ЄСПЛ детально 

проаналізував наведені положення ст. 6 Конвенції в аспекті щодо засудження, обґрунтованого показаннями свідків, які не з’явилися до суду. 

Далі наведемо прес-реліз цього рішення ЄСПЛ. Факти. Перший заявник (пан Аль-Хавайя), лікар-консультант, був засуджений у двох епізодах 

розпусного нападу відносно двох пацієнток. Одна з пацієнток — С. Т., померла до початку суду, але перед смертю зробила заяву в поліцію, яка 

була зачитана присяжним. Суддя стверджував, що зміст заяви мав вирішальне значення для сторони обвинувачення щодо першого епізоду, 

оскільки не було інших прямих доказів того, що сталося. Сторона захисту визнала, що у разі, якщо заява мала бути зачитаною присяжним під час 

судового розгляду, то у неї повинна бути можливість спростувати її через перехресний допит інших свідків. Під час судового розгляду присяжні 

заслухали показання різних свідків, у тому числі іншої потерпілої та двох дружин, яким вона про все розповіла відразу після інциденту. Стороні 

захисту була надана можливість допитати всіх свідків, які давали показання в суді, шляхом перехресного допиту. У своїй заключній промові суддя 

нагадав присяжним, що вони не бачили, як С. Т. давала показання або як піддається перехресному допиту і що обвинувачення були відхилені. 

Перший заявник був визнаний винним у обох епізодах.

Другий заявник (пан Тахері) був звинувачений, зокрема, в умисному заподіянні тілесних ушкоджень ножем. Жоден із опитаних на місці події 

не стверджував, що бачив, як заявник наносив ножові поранення жертві. Проте через два дні одна з присутніх заявила в поліцію про причетність 

другого заявника. Під час судового розгляду сторона обвинувачення подала клопотання про дозвіл на зачитування заяви Т. на тій підставі, що він 

був занадто наляканий, щоб з’явитися до суду. Суддя надав такий дозвіл після виявлення на підставі доказів, отриманих від Т. і поліцейського, 
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що Т. боявся давати показання (хоча його страх не був спричинений іншим заявником) і що спеціальні заходи, такі як показання за ширмою, 

не зменшили його страху. Свідчення Т. були зачитані присяжним у його відсутності. Другий заявник також дав показання. Суддя у своїй заключній 

промові попереджав присяжних про небезпеку покладатися на показання Т., оскільки вони не були перевірені перехресним допитом. Заявник 

був визнаний винним, його засудження було залишено в силі апеляційним судом.

Обидва заявники подали заяви до ЄСПЛ зі скаргами, що визнання їх винними ґрунтувалось у вирішальному порядку на твердженнях свідків, 

які вони не змогли у суді спробувати спростувати у перехресному допиті, і що їм, таким чином, було відмовлено в справедливому судовому 

розгляді. У рішенні від 20.01.09 р. Палата Суду одностайно постановила в обох справах, що мало місце порушення п. 1 ст. 6 у поєднанні з п.п. (d) 

п. 3 ст. 6 Конвенції на тій підставі, що втрата можливості допитати зазначених свідків на перехресному допиті не була ефективно врівноважена 

в судовому розгляді.

Право. Пункт 1 ст. 6 у поєднанні з п.п. (d) п. 3 ст. 6 закріпив принцип щодо того, як обвинувачений може бути визнаний винним, усі докази проти 

нього, за загальним правилом, повинні бути подані в його присутності на відкритому засіданні, з урахуванням принципу змагальності. Винятки 

з цього принципу були можливі, але вони не повинні були порушувати права на захист. Як правило, це вимагало, щоб обвинуваченому була 

надана адекватна і належна можливість допитати і піддати сумніву покази свідка проти нього, коли цей свідок давав показання або на більш 

пізній стадії виконання. З цього загального принципу випливали два наслідки.

Перший — повинні бути вагомі підстави для прийняття показань свідка, який був відсутній у суді. Вагома підстава існувала, зокрема, коли свідок 

помер або був відсутній унаслідок страху, викликаного обвинуваченим або особами, що діяли на його користь, оскільки в останньому випадку 

вважалося, що підсудний відмовився від свого права, передбаченого п.п. (d) п. 3 ст. 6. Якщо ж відсутність свідка була пов’язана з загальним 

страхом свідчити, який не був безпосередньо викликаний погрозами з боку підсудного чи його представників, то суд мав провести відповідні 

процесуальні дії для визначення наявності підтверджених доказами об’єктивних підстав для страху. Перш ніж свідок міг бути звільнений від дачі 

показань у зв’язку зі страхом, суд мав переконатися, що всі наявні альтернативи, такі як анонімність свідка та  інші спеціальні заходи, були б 

недоцільними або неможливими.

Другий — судження, яке ґрунтувалося виключно або вирішальною мірою на твердженнях свідка, відсутнього у суді, якого обвинувачений не мав 

можливості допитати під час слідства або під час судового розгляду, як правило, вважалося несумісним з вимогами справедливості відповід-

но до ст. 6 («єдиного або вирішального правила»). Однак це правило не було абсолютним і не повинно було застосовуватися у спосіб, який 

не враховував обставини, ігнорував специфіку конкретної правової системи, оскільки це перетворило правило в нерозбірливий інструмент, 

який суперечить традиційному способу, за допомогою якого Суд підходив до розгляду питання загальної справедливості здійснення, а саме 

зважування конкуруючих інтересів сторони захисту, потерпілого, свідків і публічної інтересу в ефективному здійсненні правосуддя. Відповідно, 

навіть якщо показання з чужих слів були єдиними чи вирішальними доказами проти підсудного, то їх прийняття як доказ не призвело до авто-

матичного порушення п. 1 ст. 6. Через небезпеку, пов’язану з прийняттям таких доказів, дуже важливим фактором було зважування в загальному 

масштабі, який вимагав достатньо урівноважуючих факторів, включаючи наявність сильних процесуальних гарантій. Питання у кожній справі 

полягало в тому, чи мали місце достатні урівноважуючі фактори, в тому числі заходи, які дозволяли зробити справедливу і правильну оцінку 

наявності достовірності доказів, які були відсутні в суді, Суд повинен був піддати детальній перевірці. Через небезпеку, пов’язану з прийняттям 

таких доказів, дуже важливим фактором було зважування в загальному масштабі, який вимагав достатньо урівноважуючих факторів, включаючи 

наявність сильних процесуальних гарантій. Питання у кожній справі полягало в тому, чи мали місце достатні урівноважуючі фактори, в тому 

числі заходи, які дозволяли зробити справедливу і правильну оцінку наявності достовірності доказів.

У зв’язку з цим Суд визнав, що національне законодавство містить надійні гарантії, спрямовані на забезпечення справедливості. Що стосується 

того, як ці  гарантії були застосовані на практиці, Суд розглянув три питання в кожній справі: чи потрібно було визнати доказами показання 

свідків, які були відсутні в суді; чи неперевірені докази, подані свідками, відсутніми в суді, були єдиною чи вирішальною підставою для визнання 

кожного заявника винним; і чи були в наявності достатньо урівноважуючі фактори, включаючи надійні процедурні гарантії того, що кожний 

судовий розгляд, оцінений в цілому, був справедливим.

(а) Справа першого заявника. Беззаперечним був той факт, що смерть С. Т. зробила необхідним визнання її показань доказами, якщо докази з її 

боку мали прийняти до уваги. Суддя абсолютно чітко висловився щодо їх значення («без показань відсутній перший епізод»), а отже, показання 

мали розглядатися як вирішальні. Достовірність цього доказу підтверджується тим фактом, що між заявою С. Т. в поліцію та розповіддю двох по-

друг незабаром після зазначеного інциденту, обидві з яких дали показання в суді, існували лише незначні невідповідності. Найголовніше, що між 

описом С. Т. про заявлений напад та описом іншої потерпілої містилися значні подібності, при цьому доказів їх змови не виявлено. У справі про 

розпусний напад лікаря на його пацієнтку під час приватної консультації, де були присутні тільки він і жертва, було б важко уявити надійніший 

підтверджуючий доказ, особливо якщо інші свідки були викликані для дачі показань у суді і їх достовірність була перевірена на перехресному 
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допиті. Хоча апеляційний суд визнав суддівські вказівки присяжним незадовільними, він також постановив, що присяжні повинні були зрозуміти 

ті вказівки, що показання С. Т. мали меншу вагу, оскільки присяжні її не бачили і не чули. Беручи до уваги ці вказівки та представлені стороною 

обвинувачення на підтвердження свідчень С. Т., Суд вважає, що під присягою була б можливість провести справедливу і належну оцінку досто-

вірності свідчень С. Т. проти першої заявниці. На цьому тлі і з огляду на справедливість судового розгляду в цілому, було достатньо чинників 

для врівноваження прийняття показань С. Т. як доказу. 

Висновок: немає порушення (п’ятнадцятьма голосами проти двох).

(б) Справа другого заявника — Відповідні запити були зроблені для визначення, чи були об’єктивні підстави для страху і переконання судді, 

що спеціальні заходи не зменшили його.

Т. був єдиним свідком, який стверджував, що бачив удар ножем, і його непідтверджені свідчення були якщо не єдиним, то принаймні, вирішальним 

доказом проти заявника. Вони, очевидно, були доказом великої ваги, без якої шанси на звинувачення значно б зменшилися. Ані висновок судді 

про те, що прийняття показань не призвело до несправедливості, оскільки заявник мав можливість заперечити чи спростувати їх самостійно 

або за допомогою виклику інших свідків, а також попередження судді присяжних з обережністю підійти до доказу Т., не могли створити достатню 

противагу труднощам, які виникли у сторони захисту. Хоча заявник подав докази, які заперечували його винуватість, він не мав можливості 

перевірити правдивість і достовірність доказу, поданого Т. у перехресному допиті. Оскільки Т. був єдиним свідком, який, очевидно, хотів або міг 

розказати про побачене, заявник не мав можливості викликати жодного іншого свідка для заперечення показань Т. Крім того, незалежно 

від ясності або переконливості висловленого суддею попередження у його вказівках з присягою на небезпеку покладатися на неперевірені 

докази, воно не могло бути достатньою противагою у справі, де неперевірені показання єдиного свідка сторони обвинувачення були єдиним 

прямим доказом проти заявника.

Вирішальний характер показань T. за відсутності іншого надійного підтверджуючого доказу в справі означав, що присяжні не мали можливості 

провести справедливу та належну оцінку достовірності доказу, поданого Т. Розглядаючи справедливість судового розгляду в цілому, Суд дійшов 

висновку, що відсутніми були достатні урівноважуючі фактори, які компенсують труднощі, які виникли в сторони захисту в зв’язку з допуском 

показань Т. як доказу.

Висновок: порушення Конвенції (одностайно). Стаття 41: 6 000 євро другому заявнику як компенсація за збитки нематеріального характеру. 

Див.: Case of Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom — [Ukrainian Translation] summary by the COE Human Rights Trust Fund. [Електронний 

ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118413.
5 Зауважимо, що правові позиції, які сформовано ЄСПЛ у своєму рішенні по справі Шачашвілі, ЄСПЛ також успішно застосував й у рішенні 

по справі «Сітневський та Чайковський проти України» (заяви № 48016/06 та № 7817/07). Зокрема, Страсбурзький суд підкреслив, що п.п. «d» 

п. 3 ст. 6 Конвенції є втіленням принципу, згідно з яким до засудження обвинуваченого всі докази мають бути пред’явлені за його присутності 

у відкритому судовому засіданні для забезпечення змагальності процесу (див. рішення у справі «Шачашвілі проти Німеччини» (Schatschaschwili 

v. Germany) [GC], заява № 9154/10, п. 103, ECHR 2015).  Принципи, які мають застосовуватися у випадках, коли свідки обвинувачення не з’явля-

ються у судове засідання і надані ними раніше показання визнаються допустимими як докази, були узагальнені та уточнені в рішенні у справі 

«Аль-Хавайя й Тахері проти Сполученого Королівства» (Al-Khawaja and Tahery v. the United Kingdom) ([ВП], заяви № 26766/05 та №22228/06, ECHR 

2011) та підтверджуються у вищенаведеному рішенні у справі Шачашвілі (Schatschaschwili). Відповідно до принципів, встановлених у цьому 

рішенні, необхідно провести триетапний аналіз відповідності положенням п. 1 і п.п. «d» п. 3 ст. 6 Конвенції провадження, в якому показання 

свідка, який не був присутнім та допитаним у судовому засіданні, були визнані допустимими як докази (там само, п. 152). Суд повинен розглянути: 

( i) чи були достатні підстави неявки свідка та, відповідно, допустимості неперевірених показань свідка, який не з’явився у судове засідання, як 

доказу (там само, пп. 119 — 125); (i i) чи були докази, отримані від свідка, який не з’явився у судове засідання, єдиною та вирішальною підставою 

для засудження підсудного (там само, пп. 119 і 126 — 147); та (ii i) чи мали місце достатні урівноважуючі фактори, зокрема надійні процесуальні 

гарантії, здатні компенсувати недоліки, з якими зіткнулася сторона захисту у зв’язку з допустимістю неперевірених доказів, і забезпечити загаль-

ну справедливість судового розгляду (там само, п. 147). Наві ть за відсутності достатніх підстав неявки свідка у судове засідання Суд все одно 

має з’ясувати, чи були показання свідка єдиним або вирішальним доказом для засудження заявника та чи були наявні достатні урівноважуючі 

фактори, здатні забезпечити справедливу належну та чітку оцінку достовірності такого доказу (див. вищенаведене рішення у справі Шачашвілі 

(Schatschaschwili), п. 113). Оскіл ьки завданням Суду є встановлення, чи було провадження справедливим в цілому, Суд має пересвідчитися в наяв-

ності достатніх урівноважуючих факторів не лише у справах, в яких докази, отримані від свідка, який не з’явився у судове засідання, були єдиною 

або вирішальною підставою для засудження заявника. Це також необхідно зробити і в тих випадках, коли, проаналізувавши оцінку національними 

судами щодо значущості доказів, Суд не може однозначно встановити, чи були відповідні докази єдиною або вирішальною підставою, однак Суд 

задоволений, що ці докази є достатньо вагомими, а визнання їх допустимості може стати перешкодою для сторони захисту (там само, п. 116). 
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(б) застосування цих принципів у цій справі6

(i) Чи були вагомі підстави відсутності D.T. на суді
23. Важливі причини відсутності свідка повинні 

існувати з точки зору судового розгляду, а фактичні 
чи юридичні підстави з такої причини повинні бути ві-

дображені в рішеннях національних судів. Відповідно 
до існуючої cудової практики є ряд причин, через які 
свідок не може брати участі у суді, наприклад відсут-
ність внаслідок смерті чи  страху, відсутність згідно 
з медичними показаннями або недоступність свідка 

Щодо т риетапного аналізу, запропонованого в рішенні у справі «Аль-Хавайя й Тахері проти Сполученого Королівства» (Al-Khawaja), Суд дійшов 

висновку, що з огляду на те, що всі три етапи аналізу взаємопов’язані та усі разом використовуються для встановлення, чи було кримінальне 

провадження у цій справі справедливим в цілому, виявляється доречним проаналізувати відповідні етапи у різній послідовності, зокрема якщо 

один із таких підходів дасть змогу чітко визначитися щодо справедливості провадження або навпаки (там само, п. 118). Текст рішення ЄСПЛ 

у справі Сітневського та Чайковського див. за посиланням: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_b91/ print1480283479075307. 
6 Практичний інтерес у згадуваному аспекті становить практика національних судів. Так, у вироку від 27.06.17 р. Олександрійського міськрайон-

ного суду Кіровоградської області зазначається, що суд вважає належними доказами оголошені в судовому засіданні протоколи допиту свідків 

ОСОБА_9 та ОСОБА_12 та протоколи слідчих експериментів за участю ОСОБА_9 та ОСОБА_12., оскільки виявилося неможливим допитати цих 

свідків безпосередньо в судовому засіданні. Покази свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_12. є вирішальними доказами по цій справі, оскільки свідок ОСО-

БА_9 була безпосереднім і незацікавленим свідком, ОСОБА_10 також перебував у квартирі, де був вчинений злочин та є незацікавленим свідком 

по цій справі. Показання цих свідків не суперечать показанням потерпілого ОСОБА_7. При неврахуванні цих доказів можуть не досягатися цілі 

кримінального провадження та залишатися не поновленими права потерпілого саме через непередбачувану втрату носія доказової інформації. 

Така позиція узгоджується з практикою ЄСПЛ. Зокрема, у деяких рішеннях європейський судовий орган обґрунтовує можливість використання 

показань свідків, наданих не безпосередньо в суді. У рішенні від 16.12.14 р. у справі «Хорнкастл та інші проти Сполученого Королівства» зазна-

чено, що у випадках, коли показання відсутнього свідка є єдиною або вирішальною підставою для винесення обвинувального вироку, потрібні 

достатні врівноважуючі фактори, які дозволяють оцінити надійність показань. Суд повинен вирішити, чи була поважна причина для неявки свідків 

до суду, чи були показання свідків «єдиними або вирішальними» доказами, і якщо так, то чи були адекватні врівноважуючі заходи для захисту 

прав заявників на справедливий суд. Ще раніше до аналогічних висновків ЄСПЛ дійшов у справі «Лука проти Італії» та «Аль-Хавайа і Тахері проти 

Сполученого Королівства» (15.12.11 р.). Проблемні питання неможливості допиту свідків у судовому засіданні в разі неможливості їх допиту 

врегульовані у рішенні ЄСПЛ у справі № 6293/04 «Мірілашвілі проти Росії» від 11.12.08 р. Так, відповідно до п. 214 ЄСПЛ не вбачає порушень 

Конвенції в тому випадку, коли судом вжито усіх заходів, скерованих на виклик свідків. У п. 217 цього рішення зазначається, що національні суди 

мають право брати до уваги показання свідків при виконанні таких вимог: 1) вжиття максимальних заходів для забезпечення явки свідків до суду; 

2) підтвердження показань свідків іншими доказами; 3) відсутність свідка через поважну причину. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди повинні застосовувати Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело 

права. Відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ. Отже, суди 

при розгляді кримінальних проваджень можуть враховувати показання свідків, надані під час досудового розслідування, за умови, що вказані 

показання є єдиним чи вирішальним доказом. У зв’язку з розбіжністю положення ч. 4 ст. 95 КПК України та практики ЄСПЛ щодо можливості 

застосування показань свідків, отриманих під час досудового розслідування, та обґрунтування висновків у кримінальному провадженні на під-

ставі таких показань, існує колізія, яка підлягає усуненню. При виникненні колізії між практикою ЄСПЛ та національним законодавством України 

повинна застосовуватися практика суду, оскільки ст. 8 КПК України передбачає використання принципу верховенства права у кримінальному 

провадженні з урахуванням практики ЄСПЛ. Тому з урахуванням наведеного суд не бере до уваги позицію захисника та обвинуваченого про 

визнання протоколів допиту свідка ОСОБА_9 та свідка ОСОБА_12 недопустимими доказами. Цим свідкам була роз’яснена ст. 63 Конституції 

України під час дачі ними показань, про що свідчать їх підписи в протоколах допиту (http://reyestr.court.gov.ua/Review/67435807).

В ухвалі від 21.06.17 р. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення Апеляційного суду 

Донецької області зазначила про те, що обвинувачений ОСОБА_5 категорично заперечував викрадення ним золотого ланцюжка чи ще будь-

яких речей, які належать потерпілому ОСОБА_19. Аналізуючи показання потерпілих, свідків колегія суддів вважає, що показання потерпілого 

ОСОБА_19 та свідків ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_21 про обставини зникнення золотого ланцюжка є похідними від показань свідка 

ОСОБА_13 Зазначений золотий ланцюжок в ході слідства виявлено не було. Таким чином, показання ОСОБА_13 є єдиними та вирішальними 

щодо обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про що стверджує і прокурор у своїй апеляції. При 

цьому прокурор вважав, що враховуючи практику Європейського суду з прав людини (рішення від15.12.11 р. по справі «Аль-Хавайа і Тахері 

проти Сполученого Королівства», рішення від 16.12.14 р. у справі «Хорнкастл та інші проти Сполученого Королівства»), коли показання відсут-

нього свідка є єдиними або вирішальними при винесенні судом рішення, потребуються достатні урівноважуючі фактори, які дозволяють надати 
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оцінку надійності показів. Такими факторами, на думку прокурора, була можливість обвинуваченого та захисту брати участь у допиту свідків 

ОСОБА_14, ОСОБА_22 та ОСОБА_15 щодо відомостей про викрадання ланцюжка, які стали їм відомі зі слів ОСОБА_13. Але це твердження про-

курора не можна визнати слушним. У рішенні від 18.12.08 р. по справі Луценко проти України ЄСПЛ зазначив, що неможливість забезпечення 

присутності свідка в судовому засіданні сама по собі не означає, в автономному значенні цього терміна, необхідності припинення судового 

переслідування. У такій ситуації національні суди можуть, за умови дотримання прав захисту, врахувати показання, здобуті під час досудового 

розслідування,— зокрема, якщо суди встановлюють, що ці показання підтверджуються іншими наявними у них доказами. Але якщо обвину-

вальний вирок ґрунтується винятково або вирішальною мірою на таких показаннях, може постати відповідне питання за Конвенцією (див., 

зокрема, рішення у справі «ОСОБА_19 проти Австрії» від 26.04.91 р., рішення у справі «Артнер проти Австрії» від 28.08.92 р.; рішення у справі 

«Дорсон проти Нідерландів» від 26.03.96 р. та рішення у справі «Лука проти Італії». Беручи до уваги обставини справи, що розглядається, ко-

легія суддів зазначає, що свідка ОСОБА_13 в ході досудового розслідування було допитано без участі обвинуваченого та його захисника, вони 

не мали можливості ставити запитання свідку, висувати свої заперечення. Показання потерпілого ОСОБА_19 та свідків ОСОБА_14, ОСОБА_22 

та ОСОБА_15 щодо відомостей про викрадання ланцюжка, які стали їм відомі зі слів ОСОБА_13, що вони дали в судовому засіданні, не можна 

розцінювати як дотримання прав захисту щодо заперечення свідчень ОСОБА_13 та розглядати як дотримання принципу змагальності сторін 

(http://reyestr.court.gov.ua/Review/67393138).
7. Вважаємо за доцільне тут навести окремі фрагменти рішення по справі Макєєва. B. Щодо скарги. 1. Доводи сторін. Уряд стверджував, що вла-

да вжила розумних заходів щодо забезпечення явки М., К. і  Г. Проте вони не мали можливості з’явитися в суд. Як вказали сусіди, М. виїхала 

з квартири, де проживала тимчасово. Вона була громадянкою України і постійно проживала там. К. відмовилася з’явитися, оскільки доглядала 

за дитиною. Г. брав участь в розслідуванні кримінальної справи проти нього, і не представлялося можливим доставити його в зал судових засі-

дань у день слухання. Крім того, заявник не заперечував проти оголошення їх свідчень. Заявник вказав, що М., К. і Г. були ключовими свідками 

проти нього. По першому звинуваченню, хоча заявник визнав пограбування М., він заперечував, що погрожував їй ножем. Висновок суду про 

те, що він вчинив розбій, а не грабіж, в якому він зізнався, був заснований виключно на свідченнях М. про те, що він був озброєний ножем. 

Для заявника було вкрай важливо допитати свідка К. з метою з’ясування того, чи бачила вона, як він погрожував ножем М. За другим звинува-

ченням Г. був єдиним свідком пограбування. Хоча суд також посилався на показання, дані його сестрою Г. в суді, вона передавала їх з чужих слів. 

Обвинувальний вирок був істотною мурою заснований на свідченнях Г., даних слідчому. Зокрема, висновок суду про те, що заявник пограбував 

Г., а не забрав його речі в рахунок боргу, був заснований виключно на свідченнях Г. про те, що він нічого не винен заявнику або С., що не під-

тверджувалося іншими доказами. 30. Заявник також стверджував, що вжиті владою заходи щодо забезпечення явки свідків були недостатніми. 

Зокрема, вони не доставляли повістки К. до дня засідання. Якби це було зроблено завчасно, вона могла б організувати догляд за дитиною. 

Аналогічним чином міліція відвідала М. тільки в день засідання. Оскільки вона була відсутня в квартирі, вони припустили, що вона покинула 

Росію. Однак вони не переконалися в тому, чи дійсно вона виїхала з країни. Вони також не намагалися встановити її місцезнаходження. Що сто-

сується Г., він перебував під вартою під контролем влади. Повістки були направлені судом 27.05.03 р., тому влада знала заздалегідь, що 17.06.03 р. 

М. Г. повинен бути присутнім в суді. Відповідно, вони могли розглянути питання продовження терміну розслідування щодо нього в будь-який 

інший день. Крім того, продовження терміну слідства являло собою чисто формальне рішення, яке могло бути прийняте за відсутності обвину-

ваченого і без висловлення ним своєї думки. 31. Нарешті заявник визнав, що він не заперечував проти оголошення показань свідків. Однак він 

вказував, що таке заперечення не було б ефективним. Дійсно, заперечення, висунуте його співучасником С., було відхилено судом, і показання 

свідків були оголошені. Крім того, відсутність його заперечень з приводу оголошення цих показань не становило відмову від права на допит 

свідків, які свідчать проти нього. Він двічі просив суд відкласти слухання і забезпечити їх явку. Таким чином, він явно висловив, що вважає важ-

ливим допит цих свідків. 2. Оцінка Суду. 32. З урахуванням того, що гарантії п. 3 ст. 6 Конвенції є специфічними аспектами права на справедливий 

судовий розгляд, передбаченого п. 1 зазначеної статті, ЄСПЛ розгляне цю скаргу з точки зору обох положень, узятих в сукупності (див., серед 

багатьох прикладів, рішення ЄСПЛ від 23.04.97 р. у справі «Ван Мехелен та  інші проти Нідерландів» (Van Mechelen and Others v. Netherlands), 

§  49, Reports of Judgments and Decisions 1997 III). 33. Суд нагадує, що  допустимість доказів регулюється, перш за  все, правом країни і, 

(згадане вище Schatschaschwili, § 119 з подальшим по-
силанням на них).

24. Звертаючись до обставин справи, Суд спочатку 
зауважує, що за повідомленнями суду присяжних Кірк-
ларелі D.T. утримувався у в’язниці Е-типу Кіркларелі під 
час надання ним показань. Таким чином, він перебував 

в місці, про яке достеменно було відомо владі та під 
контролем органів влади (див. справу «Макєєв проти 
Росії», № 13769/04, § 45, 05.02.09 р.7, та «Рудніченко 
проти України», № 2775/07, § 107, 11.07.13 р.). Разом 
з тим Суд зауважує, що суд першої інстанції, не покла-
даючись на конкретні обставини, зобов’язав D.T. дати 
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як правило, оцінка зібраних доказів входить в завдання судів країни. Завданням Європейського Суду відповідно до Конвенції є не встановлення 

того, чи були свідчення свідків належним чином прийняті як доказ, а визначення того, чи був увесь розгляд, включаючи отримання доказів, 

справедливим (див., зокрема, рішення від 26.03.96 р. у справі «Дорсон проти Нідерландів» (Doorson v. Netherlands), § 67, Reports 1996 II, і згада-

не вище рішення суду у справі «Ван Мехелен та  інші проти Нідерландів», § 50). 34. Докази повинні бути представлені в публічному судовому 

засіданні, в присутності обвинуваченого, з метою змагального обговорення. Є винятки з цього принципу, але вони не повинні порушувати 

права захисту. За загальним правилом в силу п. 1 і п.п. «d» п. 3 ст. 6 Конвенції обвинувачений повинен мати у своєму розпорядженні адекватні 

і прийнятні можливості спростувати і допитати свідка, що свідчить проти нього, коли той дає свідчення або на більш пізній стадії (див. рішення 

ЄСПЛ від 15.06.92 р. по справі «Луді проти Швейцарії» (Ludi v. Switzerland), § 49, Series A, № 238). 35. Як неодноразово вказував ЄСПЛ, при певних 

обставинах може виявитися необхідним використовувати свідчення, дані на стадії слідства. Якщо обвинувачений має адекватну й належну 

можливість оскаржити показання, коли вони отримані або на більш пізній стадії, їх прийняття як доказу саме по собі не суперечить п. 1 та п.п. 

«d» п. 3 ст. 6 Конвенції. Однак якщо обвинувальний вирок базується виключно або вирішальною мірою на показаннях, даних особою, яку обви-

нувачений не мав можливості допитати або вона не була допитана на тій чи  іншій стадії розгляду, права захисту обмежені до ступеня, який 

є несумісним з гарантіями, передбаченими ст. 6 Конвенції (див. рішення у справі «Лука проти Італії» (Luca v. Italy), скарга № 33354/96, § 40, ECHR 

2001 II, з додатковими посиланнями). 36. ЄСПЛ також нагадує, що влада повинна вживати «всіх необхідних заходів», що забезпечують явку свідка 

для безпосереднього допиту судом першої інстанції. Щодо показань свідків, які недоступні для допиту в присутності обвинуваченого або його 

захисника, ЄСПЛ підкреслює, що «п. 1 ст. 6 Конвенції у взаємозв’язку з п.п. d п. 3 ст. 6 Конвенції зобов’язує держав-учасниць вживати позитивні 

заходи, що забезпечують можливість допиту свідків обвинуваченим чи його право на те, щоб їх допитали. Такі заходи передбачають достатню 

ретельність, яку держави-учасники зобов’язані виявляти, щоб права, гарантовані ст. 6 Конвенції, здійснювалися ефективним способом (див. рі-

шення у справі «Садак та інші проти Туреччини» (Sadak and Others v. Turkey), скарги № 29900/96, № 29901/96, № 29902/96 та № 29903/96, § 67, 

ECHR 2001 VIII). 37. Перше питання, що підлягає вирішенню в цій справі, полягає в тому, чи відмовився заявник від свого права на допит свідків, 

коли не висунув заперечень проти оприлюднення показань свідків. В цьому відношенні Суд нагадує, що відмова від права, гарантованого Кон-

венцією, наскільки вона є допустимою, повинна бути виражена недвозначно (див. рішення ЄСПЛ від 10.11.05 р. у справі «Бокос-Куеста проти 

Нідерландів» (Bocos-Cuesta v. Netherlands), скарга № 54789/00, § 65). У цій справі заявник двічі просив суд відкласти слухання і забезпечити явку 

свідків. Дійсно, він не заперечував проти оголошення показань, даних на стадії попереднього слідства. Однак з урахуванням його неодноразо-

вих клопотань про забезпечення явки свідків до суду ЄСПЛ не може зробити висновок, що він може вважатися таким, який недвозначно відмо-

вився від свого права на їх допит. 38. ЄСПЛ також розгляне питання про те, чи становило використання в суді показань відсутніх свідків пору-

шення права заявника на справедливий судовий розгляд. При цьому він повинен упевнитися, чи підкріплювалися їхні свідчення, оприлюднені 

в суді, іншими доказами, і чи вжила влада розумні заходи щодо забезпечення їх явки до суду. A) Оголошення показань М. і К. 39. ЄСПЛ зазначає, 

що М. і К. були відповідно потерпілою і єдиним свідком збройного пограбування — першого обвинувачення, пред’явленого заявнику. Обидві 

вони показували, що заявник підійшов до М. на вулиці і відняв у неї гроші і товар. Ці свідчення були підкріплені визнанням заявника і результа-

тами обшуку його квартири, в якій зберігалися викрадені речі. 40. Однак тільки М. дала свідчення про те, що заявник погрожував їй ножем. 

Оскільки заявник заперечував це і К. не згадувала про ніж в її свідченнях слідчому, висновок національних судів про те, що заявник розмахував 

зброєю, ґрунтувався виключно на свідченнях М. ЄСПЛ зазначає в цьому зв’язку, що питання про те, чи був заявник озброєний, мав вирішальне 

значення для правової кваліфікації дій заявника як грабежу або розбою, оскільки останній тягне за собою більш суворе покарання (див. § 22 

цього рішення). Оскільки свідчення М. мали вирішальне значення для засудження заявника, з метою забезпечення справедливого судового 

розгляду йому повинна була бути забезпечена можливість її допиту. ЄСПЛ також приймає довід заявника про те, що йому повинна була бути 

забезпечена можливість допиту К., свідка пограбування, яка могла підтвердити або спростувати показання М. 41. ЄСПЛ бере до відома аргумент 

влади Російської Федерації про те, що М. і К. були недоступні для допиту в суді, оскільки М. покинула Росію, а К. доглядала за своєю дитиною. 

Однак він зазначає, що з огляду на важливість показань свідків для розгляду влади повинні були проявити особливу старанність для забезпе-

чення їх явки. Європейський Суд визнає, що національні суди ухвалили певні заходи для забезпечення явки М. і К. Вони направили їм повістки 

для явки в засідання 27.05.03 р., відклали слухання через неявку свідків і доручили міліції доставити їх у зал судових засідань 17.06.03 р. Однак, 

як вказував заявник і не оскаржували влада Російської Федерації, міліція виявляла пасивність до самої дати засідання, коли її  співробітники 

вперше відвідали квартиру М. і вступили в контакт з К., що стосується М., міліція зробила висновок, що вона покинула Росію на підставі її відсут-

ності за адресою, вказаною на попередньому слідстві, і неперевіреного припущення сусіда про те, що вона виїхала. Заходи для встановлення 

її місцезнаходження не прий малися. Хоча ЄСПЛ визнає складнощі, яких зазнають органи влади з точки зору ресурсів, він не знаходить, що вста-

новлення місцезнаходження М. з метою її виклику до суду, в якому заявник звинувачувався в особливо тяжкому злочині і міг бути засуджений 

до 12 років позбавлення волі (див. § 22 цієї постанови), становило нездоланну перешкоду (див. рішення ЄСПЛ від 08.06.06 р. у справі «Бонев 
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проти Болгарії» (Bonev v. Bulgaria), скарга № 60018/00, § 44). Що стосується К., її несвоєчасне повідомлення про дату слухання унеможливило 

її явку. Якби вона була повідомлена про обов’язок дати показання завчасно, вона могла б вжити заходів, щоб забезпечити нагляд за своєю ди-

тиною. Отже, відповідальність за її неявку покладається на органи національної влади. 42. ЄСПЛ робить висновок, що влада не вжила всіх не-

обхідних заходів для забезпечення явки М. і К. Внаслідок цього вони не з’явилися в суд для дачі показань у присутності заявника. З матеріалів 

справи не випливає — і це не було оскаржено владою Російської Федерації, — що заявник мав можливість перехресного допиту в інший час. 

Заявник не мав можливості контролю порядку допиту М. і К. слідчим, пізніше він також не мав можливості поставити їм запитання. Також, оскіль-

ки свідчення М. і К. слідчому не були зафіксовані за допомогою відеозапису, ні заявник, ні судді не могли спостерігати їх поведінку під час до-

питу і скласти власне уявлення про достовірність їх показань (див. протилежний приклад у рішенні ЄСПЛ у справі «Аккарді та інші проти Італії» 

(Accardi and Others v. Italy), скарга № 30598/02, ECHR 2005-II). ЄСПЛ не ставить під сумнів, що національні суди піддали уважному розгляду пока-

зання М. і К. і дали заявнику можливість оскаржити їх у суді, але це навряд чи може розглядатися як належна заміна для особистого спостере-

ження провідних свідків, які дають усні свідчення (див. згадуване вище рішення у справі «Бокос-Куеста проти Нідерландів», § 71). 43. З урахуван-

ням того, що заявнику не було надано можливості допиту М. і К., чиї показання мали вирішальне значення для правової кваліфікації злочину, 

в якому він був визнаний винним, і що влада не вжила розумних заходів для забезпечення їх явки до суду, ЄСПЛ знаходить, що права заявника 

на захист було обмежено до ступеня, який є несумісним з гарантіями, передбаченими п. 1 і п.п. «d» п. 3 ст. 6 Конвенції. (B) Оголошення показань 

Г. 44. ЄСПЛ зазначає, що Г. був свідком пограбування його сестри Г. по іншим звинуваченням проти заявника. Його свідчення були у багатьох 

відношеннях ідентичні показанням Г., яка давала свідчення в суді і була допитана заявником. Г. і Г. показали, що заявник і його спільник прийшли 

в їх квартиру, погрожували їм і забрали їхні речі. Єдина відмінність показань Г. полягала в його твердженні про те, що він не був винен заявнику, 

тоді як заявник стверджував, що Г. був йому винен і Г. запропонував заявнику забрати його речі в рахунок боргу, який Г. відмовився повернути. 

ЄСПЛ зазначає, що наявність боргу була істотним елементом кваліфікації дій заявника як грабежу Г. і  Г. або як примусового здійснення його 

права на повернення боргу. Таким чином, показання Г. мали значення для правової кваліфікації дій заявника з точки зору ч. 2 ст. 161 (грабіж) 

або ч. 2 ст. 330 (самоправство) Кримінального кодексу і, отже, для призначення йому покарання (див. § 22 і 23 цієї постанови). ЄСПЛ вважає, 

що показання Г. хоча і не були єдиним доказом проти заявника, проте мали вирішальне значення для визнання його винним. 45. ЄСПЛ далі 

розгляне питання про те, чи вжили органи влади розумних заходів для забезпечення явки Г. Він зазначає, що Г. перебував під вартою під контр-

олем національних органів влади. Влада РФ не обґрунтувала, чому Г. не був доставлений у зал судових засідань 27.05.03 р. Їх пояснення ухилен-

ня від його доставки в зал судових засідань 17 червня 2003 р. виглядає непереконливим. Слідчий, який вів кримінальну справу Г., був завчасно 

повідомлений про те, що в цей день Г. повинен бути присутнім у суді. Він міг організувати розслідування таким чином, щоб забезпечити Г. 

можливість дати показання, але, мабуть, не вжив для цього ніяких заходів. 46. З урахуванням вищевикладеного ЄСПЛ знаходить, що національні 

органи влади не вжили розумних заходів для забезпечення заявнику належної та адекватної можливості допиту Г. — ключового свідка, який 

давав показання проти нього. За таких обставин не можна вважати, що заявнику було забезпечено справедливий судовий розгляд. (C) Висно-

вки. 47. З урахуванням того, що заявнику не було надано можливості перехресного допиту трьох свідків, свідчення яких мали вирішальне зна-

чення для визнання його винним, ЄСПЛ робить висновок, що його право на захист було обмежено до ступеня, який є несумісним з гарантіями, 

передбаченими п. 1 і п.п. «d» п. 3 ст. 6 Конвенції. Відповідно мало місце порушення цих положень.

свідчення в суді присяжних Кіркларелі. Іншими сло-
вами, здається, що D.T. взагалі не залучався особисто 
до судових слухань через те, що суд першої інстанції 
ніколи не викликав його, щоб подати докази. Більше 
того, коли заявник звернувся до суду першої інстанції 
з проханням особисто заслухати показання від D.T., він 
визнав, що заява D.T. надана іншому суду, була достат-
ньою для засудження. При цьому суд першої інстанції 
не заслуховував D.T., а просто покладався на показан-
ня, які було зафіксовані у суді присяжних Кіркларелі. 
Таким чином, Суд не може зробити висновку, що існує 
вагома причина для неприбуття D.T. до суду або що 
суд першої інстанції доклав всіх зусиль до того, щоб 
забезпечити присутність D.T. у суді.

(ii) чи  були докази, отримані від  свідка, який 
не з’явився у судове засідання, єдиною та вирішальною 
підставою для засудження підсудного

25. Суд, по-перше, зазначає, що ні суд першої ін-
станції, ні Касаційний суд не прокоментували значення 
свідчення у контексті інших доказів у цій справі. Та-
ким чином, Суду залишається самостійно проводити 
оцінку з цього питання (див. «Полетан та Азіровік про-
ти колишньої Югославської Республіки Македонія», 
№ 26711/07 та 2 інших, § 88, 12.05.16 р. та «Манучарян 
проти Вірменії», № 35688/11, § 55, 24.11.16 р.).

26. Суд зауважує, що  суд першої інстанції поси-
лався, серед іншого, на  показання свідків S.G., A.З., 
H.B., V.D., M.A. та D.T., коли засудив заявника за напад, 



39листопад 2017 № 11 (38)

Практика ЄСПЛ

що стався 28.10.03 р. Однак частини заяв S.G., A.З., H.B. 
та V.D., на які посилався суд першої інстанції, на за-
судження заявника не містили ніякої інформації про 
заявника. Більш того, у суді першої інстанції не було 
інших конкретних та прямих підтверджуючих доказів 
щодо вини заявника (див., мutatis mutandis, «Erkapić 
проти Хорватії», № 51198/08, § 85, 25.04.13 р.8). Іншими 
словами, у матеріалах справи не було жодних вагомих 
доказів, що поєднують заявника з нападом.

27. Далі Суд зауважує, що M.A. та D.T. були лише 
двома особами, які зробили викривальні заяви сто-
совно заявника. М.А. заявив у своєму поліцейському 
твердженні, що напад був здійснений «Hamza». Коли 
він свідчив перед судом першої інстанції, він визна-
чив заявника як такого, однак стверджував, що  він 
не знав про діяльність заявника в незаконній організа-
ції. D.T., з іншого боку, заявив у своєму поліцейському 
твердженні, що бомби були розміщені та встановлені 
заявником. Проте, даючи показання перед іншим су-
дом, він сказав цьому суду, що почув цю інформацію 
від «Serhildan». Суд зазначає, що хоча заяви M.A. та D.T. 
були дослідженні як показання під час кримінального 
провадження проти заявника, вони особисто не були 
свідками атаки, за яку заявникові було пред’явлено 
обвинувачення. Крім  того, Суд не  знаходить ніяких 
інших переконливих доказів у рішеннях національ-
ного суду, які могли б обґрунтувати вирок заявнику 
(див. «Berhani v. Албанії», no. 847/05, § 53, 27.05.10 р.).

28. У зв’язку з цим Суд зазначає, що незважаючи 
на те, що заявник продовжував протягом усього на-
ціонального провадження стверджувати, що він був 
членом РПК, він послідовно та  твердо відмовлявся 
від причетності до бомбового удару 28.10.03 р. Висно-
вок суду першої інстанції про те, що заявник створив 
пастку та розмістив вибухівку 28.10.03 р., і його рішен-
ня про засудження заявника за ст. 125 колишнього 
Кримінального кодексу, спиралися лише на заяви M.A. 
та D.T., і довіра до цих тверджень не була доповнена 
іншими доказами.

29. Таким чином, Суд погоджується з  тим, що  за 
обставин справи заява D.T. була, якщо не  єдиною, 
то принаймні вирішальною підставою для засуджен-
ня заявника.

(iii) чи  мали місце достатні урівноважуючі фак-
тори, зокрема надійні процесуальні гарантії, здатні 
компенсувати недоліки, з якими зіткнулася сторона 
захисту у зв’язку з допустимістю неперевірених дока-
зів, і забезпечити загальну справедливість судового 
розгляду

30. На третьому етапі Суд повинен визначити, чи ма-
ють місце достатні урівноважуючі фактори, зокрема 
надійні процесуальні гарантії, здатні компенсувати 
недоліки, з якими зіткнулася сторона захисту у зв’язку 
з допустимістю неперевірених доказів, і забезпечити 
загальну справедливість судового розгляду. Ступінь 
компенсаційних чинників, необхідних для того, щоб 

8 Коротко про факти у справі Еркапича. У ході розслідування наркоторгівлі троє свідків заявили, що вони придбали героїн у заявника. Під час 

судового розгляду проти заявника всі троє відмовилися від своїх показань, стверджуючи, що їх було примушено давати такі показання поліцією. 

Адвокат заявника звернувся із заявою про вилучення заяв із матеріалів справи як про те, що вони отримані незаконно. Проте суд першої інстанції 

відхилив це клопотання і  засудив заявника на підставі цих доказів. Подальші звернення заявника до національних судів були безуспішними. 

Право. Стаття 6-1 Конвенції. Суд, як і раніше, вважав, що, крім випадків, коли існують важливі причини для іншого підходу до розуміння поняття 

справедливого судового розгляду, необхідно приділяти більше ваги показанням, наданим у суді, ніж записам досудового допиту свідків, оскіль-

ки останній є насамперед процесом, за допомогою якого прокуратура збирає інформацію для підтвердження своєї позиції. У справі заявника 

троє свідків дали поліції показання, що звинувачують заявника у вчиненні злочину, від яких вони відмовилися під час розгляду справи судом 

на підставі того, що вони були піддані тиску. Після їх свідчень на судовому засіданні заявник звертався до суду про виключення цих показань, 

оскільки вони були незаконно отримані. Його клопотання, однак, було відхилено без розгляду судом першої інстанції по суті тверджень про 

незаконність цих показань, тим самим позбавивши заявника ефективної можливості оскаржити достовірність показів, наданих цими свідками 

поліції. Не було заперечень і щодо того, що три свідки були так би мовити героїновими наркоманами під час їх допиту поліцією та що один 

з них також страждав від розладу особистості. Свідки також стверджували, що їхні адвокати, яких призначила для них поліція, не були присутні 

під час допиту та лише пізніше взяли участь, щоб підписати попередньо підготовлені їх показання. Проте суд першої інстанції обмежився лише 

тим, що відповідні записи не містять будь-яких ознак незаконності та не намагався з’ясувати спосіб та обставини, за яких оскаржувані показання 

були отримані. Таким чином, виникали серйозні сумніви щодо достовірності та точності цих свідчень, які є якщо не єдиними, то, щонайменше, 

вирішальними доказами проти заявника, без яких його засудження було б неможливим. Висновок: порушення (одностайно). Стаття 41 Конвенції: 

1500 євро відшкодування моральної шкоди. 
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судовий процес вважався справедливим, залежить 
від ваги доказів, наданих відсутнім свідком. Ще більш 
важливим є той факт, що більшу вагу мають фактори 
зрівноваження для того, щоб процес розгляду в ці-
лому вважався справедливим (див. рішення у справі 
«Шачашвілі», згадане вище, § 116).

31. У  зв’язку з  цим Суд зазначає, що  в рішеннях 
національних судів немає ніяких ознак того, що вони 
зверталися до показань D.T. з будь-якою особливою 
обережністю або того, що він не давав свідчень і не 
переслідувався особисто перед судовим розглядом, 
що  змусило національні суди надати меншої ваги 
його заяві (див., навпаки, «Brzuszczyński v Польща», 
№ 23789/09, §§ 85-86, 17.09.13 р.).

32. Більш важливим є те, що з матеріалів, які міс-
тяться у справі, не було висловлено заперечень Уря-
ду, — що заявник мав можливість поставити запитан-
ня або здійснити перехресний допит D.T. або на етапі 
розслідування, або під час судового розгляду, коли D.T. 
свідчив у іншому суді 14.12.05 р. (див., навпаки, «Ште-
фанчіч проти Словенії», № 18027/05, § 44, 25.10.12 р.).

33. Суд вважає корисним повторювати, що однією 
з вимог справедливого судового розгляду є можли-
вість обвинуваченого протистояти свідкам у присут-
ності судді, який, врешті-решт, повинен вирішувати 
справу, оскільки зауваження судді про поведінку 
та довіру свідкові може мати наслідки для обвинува-
ченого (див. «Hanu проти Румунії», № 10890/04, § 40, 
04.06.13 р., та «Asatryan проти Вірменії», № 3571/09, 
§ 61, 27.04.17  р.). Оцінка надійності свідка є  склад-
ним завданням, яке зазвичай не може бути досягнуто 
шляхом простого прочитання його записів або його 
записаних слів (див., Mutatis mutandis, «Lorefi ce проти 
Італії», № 63446/13, § 43, 29.06.17 р.). У зв’язку з цим 
Суд зазначає, що заява D.T. не була записана на відео, 
таким чином, національні суди та  заявник не  мали 
можливості спостерігати за його поведінкою. З огля-
ду на те, що стосувалося заявника, Суд вважає, що він 
вражений тим, що національні суди не допитали D.T. 
особисто, коли засудили заявника та присудили йому 
довічне ув’язнення — одну з найсуворіших санкцій 
у системі кримінального права Туреччини.

34. Більше того, як зазначив вище Суд (див. пунк-
ти 25 — 29 вище), відсутні вагомі докази, що підтвер-
джують участь заявника в нападі.

35. Відповідно відсутність будь-якої процесуаль-
ної гарантії, враховуючи доказові значення заяв D.T., 

що мали вирішальне значення для злочину, за яким 
заявник був засуджений, і відсутність будь-яких інших 
вагомих доказів, що свідчать про те, що він був залуче-
ний до нападу, зробило судовий розгляд несправед-
ливим (див. «Gцkbulut проти Туреччини», № 7459/04, 
§ 70, 29.03.16 р.

36. Отже, було порушення п. 1 ст. 6 та п. 3 (d) ст. 6 
Конвенції.

II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТІВ 1 та 3 (c) 
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

37. Заявник скаржився, що було порушення ст. 6, 
оскільки йому було відмовлено в правовій допомозі 
на стадії досудового розслідування. Він також ствер-
джував, що заяви, які, як стверджувалося, були зро-
блені під примусом, було використано судом першої 
інстанції для його засудження.

38. Уряд звернувся до Суду з проханням відхилити 
скаргу заявника щодо неможливості отримати ним 
доступ до адвоката за невиконання вимоги про вичер-
пання внутрішніх засобів правового захисту, оскільки 
він ніколи не висував цю скаргу, принаймні по суті, 
перед тим, як звернутися до Суду.

39. Беручи до уваги факти справи та висновок про 
порушення п. 1 ст. 6 та п. 3 (c) ст. 6 Конвенції, Суд вва-
жає, що немає необхідності виносити окреме рішення 
щодо прийнятності або суті скарг заявника у цій ча-
стині (див. mutatis mutandis, «Abdulgafur Batmaz проти 
Туреччини», № 44023/09, § 54, 24.05.16 р.).

III. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
40. Стаття 41 Конвенції передбачає: «Якщо Суд ви-

знає 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 спра-
ведливу сатисфакцію.».

А. ШКОДА
41. За словами заявника, якщо б він був засуджений 

за членство в незаконній організації, а не за ст. 125 
колишнього Кримінального кодексу, то на практиці 
він був би покараний лише до 3 років позбавлення 
волі. На  момент подання своїх зауважень до  Суду 
(26.10.11  р.) він уже відбув  86 місяців ув’язнення. 
Він стверджував про розмір мінімальної заробітної 
плати — 837 турецьких лір (TRY) — за кожний з цих 
місяців як компенсацію за  втрату заробітку під час 
його позбавлення волі. Таким чином, він наполягав 
на відшкодуванні 71 982 TRY (приблизно 30 000 євро 
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(EUR)) матеріальної шкоди, залишаючи за собою право 
вимагати компенсувати додаткові збитки, поки не по-
вернеться на  свободу. Він також вимагав  1 000 000 
євро моральної шкоди.

42. Уряд назвав вимоги заявника надмірними та не-
підтвердженими.

43. Суд не може розмірковувати про результат су-
дового розгляду, якщо він відповідає ст. 6, і отже, при-
судження справедливої сатисфакції може базуватися 
лише на тому, що заявник не скористався гарантіями 
цієї статті. Отже, вона не  надає жодної компенсації 
щодо матеріальної шкоди, оскільки неможливо пе-
редбачити, яким був би вирок, якщо заявник був би 
засуджений виключно за перебування  у складі неза-
конної організації.

44. Беручи до уваги особливі обставини справи, 
Суд вважає, що висновок про порушення є достатньою 
справедливою сатисфакцією стосовно будь-якої мо-
ральної шкоди, яка може бути завдана заявнику. Далі 
він зазначає, що ст. 311 Кримінально-процесуально-
го кодексу дозволяє відновити провадження у справі 
в тому випадку, якщо Суд визнає порушення Конвенції.

B. Видатки та витрати
45. Заявник також вимагав 50 000 євро на адвокат-

ську винагороду та судові витрати.
46. Уряд підкреслив, що ця сума була сильно пере-

більшена та заявник не надав жодних підтверджуючих 
документів.

47. Відповідно до прецедентної практики Суду, за-
явник має право на  відшкодування судових витрат 
лише у тому випадку, якщо було доведено, що вони 
фактично та обов’язково були понесені та є обґрун-
тованими. Суд вимагає деталізованих платіжних дору-
чень та рахунків-фактур, які є достатньо докладними, 
з тим щоб визначити, в якій мірі виконані вищезазна-
чені вимоги (див. «İzzettin Doğan та інші проти Туреч-
чини» [GC], № 62649/10, § 192, ЄСПЛ 2016). Відповідно 

до пп. 2 та 3 правила 60 Регламенту Суду всі вимоги 
щодо справедливої   сатисфакції повинні бути подані 
разом з будь-якими відповідними підтверджуючими 
документами, а невиконання цих вимог може призве-
сти до відхилення позову повністю або частково.

48. Суд зазначає, що заявник не подав ніяких юри-
дичних чи фінансових документів для підтвердження 
його вимоги про витрати. Беручи до уваги відсутність 
цих документів, Суд відхиляє вимогу щодо судових 
витрат.

C. Відсоткова ставка за прострочення
49. Суд вважає за доцільне встановити, що відсот-

кова ставка за  прострочення повинна базуватися 
на граничній позичковій ставці Європейського цен-
трального банку, до якої слід додавати три відсоткових 
пункти.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО:
1. Оголошує скаргу стосовно неможливості заявни-

ка оскаржити або здійснити перехресно допит свідка 
D.T. прийнятною;

2. Постановляє, що  було порушення п.  1 ст.  6 
та п. 3 (d) ст. 6 Конвенції;

3. Постановляє, що  немає потреби розглядати 
питання про прийнятність чи суті скарги відповідно 
до пп. 1 і 3 (c) ст. 6 Конвенції;

4. Постановляє, що виявлення порушення є достат-
ньою справедливою сатисфакцією за нематеріальну 
шкоду, заподіяну заявнику;

5. Відхиляє вимогу заявника щодо справедливої   
сатисфакції.

Складено англійською мовою та повідомлено пись-
мово 10.10.17 р. відповідно до пп. 2 та 3 правила 77 
Регламенту Суду.

Стенлі Нейсміт Роберт Спано
Секретар  Голова


