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У цій публікації ми продовжуємо цикл періодичних оглядів найбільш важливих рішень, винесених Європейським 
судом з прав людини1 у справах щодо іноземних країн. Розглянемо деякі з них, що були прийняті протягом квітня 
2017 року.

1. Рішення ЄСПЛ від 04.04.17 р. у справі «Гюзе-
люртлу (Güzelyurtlu) та інші проти Кіпру і Туреч-
чини» (заява № 36925/07)2.

Факти. Заявники були близькими родичами трьох 
громадян Кіпру турецько-кіпріотського походження, 
яких знайшли мертвими з вогнепальними поранення-
ми на території острова, підконтрольній уряду Кіпру, 
у 2005 році. Негайно було відкрито два кримінальних 
провадження владою Кіпру і владою Туреччини (у тому 
числі Турецькою республікою північного Кіпру3. Проте, 
незважаючи на те, що вісім підозрюваних були іденти-
фіковані владою і їх заарештувала та допитала влада 
«ТРПК», обидва розслідування зайшли в глухий кут і 
справи залишалися у невизначеному стані в очікуван-
ні подальшого розслідування. Незважаючи на те, що 
розслідування залишалися відкритими, не було вжито 
жодних певних дій після 2008 року. Уряд Туреччини 
все ще чекає на всі докази у справі, які необхідно пе-
редати для того, щоб він мав можливість притягнути до 

відповідальності підозрюваних, у той час розслідуван-
ня на Кіпрі повністю припинилося після повернення 
Туреччиною запитів про екстрадицію владою Кіпру. 
Зусилля, здійснені в рамках посередництва Органі-
зації Об’єднаних Націй на Кіпрі (UNFICYP), виявилися 
безуспішними через стійкість держав-відповідачів у 
збереженні своїх позицій.

Під час розгляду справи відповідно до Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод4 
заявники скаржилися на порушення ст. 2 владою Кі-
пру і Туреччини, їх нездатність провести ефективне 
розслідування смерті, а також через нездатність спів-
працювати в розслідуванні.

Право. Стаття 2 (Право на життя) КЗПЛ (процесу-
альний аспект). Оскільки родичі заявників загинули на 
території, контрольованій Республікою Кіпр і в межах 
юрисдикції цієї держави, у Кіпру виникло процесу-
альне зобов’язання розслідування смертей. Процесу-
альне зобов’язання Туреччини також було залучене, 

1 Далі — ЄСПЛ, Європейський Суд або Суд.
2 Case оf «Güzelyurtlu and Others v. Cyprus and Turkey». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172460.
3 Далі — «ТРПК».
4 Далі — КЗПЛ або Конвенція.
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оскільки підозрювані убивці перебували в межах 
юрисдикції Туреччини, в «ТРПК» або на материковій 
частині Туреччини, а влади Туреччини і «ТРПК» були 
поінформовані про злочин, крім того, були опублікова-
ні «Червоні повідомлення» щодо підозрюваних. Дійс-
но, влада «ТРПК» відкрила своє власне розслідування 
кримінальної справи, і її суди мали кримінальну юрис-
дикцію стосовно осіб, які скоїли злочини в будь-якому 
місці на острові Кіпр.

Тому скарга заявників відповідно до ст. 2 КЗПЛ дві-
чі стосувалася проведення відповідних розслідувань 
владою Кіпру і Туреччини та нездатності урядів-відпо-
відачів співпрацювати один з одним.

(а) Проведення розслідувань. Обидві держави-відпо-
відачі швидко здійснили значну кількість слідчих дій. 
Суд не помітив жодних недоліків, які могли б поста-
вити під сумнів загальну відповідність розслідувань. 
Проте не існувало необхідності робити висновок від-
повідно до ст. 2 КЗПЛ з цього питання з урахуванням 
висновків Суду стосовно питання співпраці між двома 
державами.

(b) Процесуальний обов’язок співпраці. За обста-
вин, як у цій справі, коли розслідування незаконного 
вбивства неминуче залучало б більш ніж одну дер-
жаву, це викликає зобов’язання держав-відповіда-
чів, про які йде мова, ефективно співпрацювати і 
вживати всі обґрунтовані необхідні дії для сприяння 
здійсненню ефективного розслідування справи в 
цілому. Такий обов’язок був відповідним до ефек-
тивного захисту права на життя, яке надається ст. 2 
КЗПЛ, а також узгоджувався з позицією відповідних 
документів Ради Європи, які санкціонували міжуря-
дову співпрацю з метою запобігання і більш ефек-
тивної боротьби з транснаціональною злочинністю 
і покарання винних.

Характер і обсяг необхідної співпраці неминуче 
залежали від обставин певної справи. Суд не мав 
компетентності визначати, чи дотримались держа-
ви-відповідачі своїх зобов’язань відповідно до Єв-
ропейської конвенції про видачу правопорушни-
ків і Європейської конвенції про взаємну правову 
допомогу у кримінальних справах, і він не повинен 
був вказувати, які заходи мали вжити органи влади 
для того, щоб держави-відповідачі виконували свої 
зобов’язання найбільш ефективно. Роль Суду поля-
гала в перевірці того, чи були фактично вжиті заходи 
відповідними і достатніми за обставин і визначення, 

в якому обсязі мінімальне зусилля було можливим і 
мало бути докладене.

З усього матеріалу справи у Суді, в тому числі зі 
звіту Генерального секретаря ООН від 27.05.05 р. про 
операцію ООН на Кіпрі, було зрозуміло, що уряди-від-
повідачі не були готові на будь-який компроміс в їх 
позиціях і віднайдення золотої середини. Ця позиція 
виникла з політичних міркувань, які відображали 
довготривалу і інтенсивну політичну суперечку між 
Республікою Кіпр і Туреччиною. Незважаючи на те, що 
держави-відповідачі мали можливість знайти рішення 
і досягти згоди за посередництва UNFICYP, вони не 
використали цю можливість в повному обсязі. Будь-які 
пропозиції — такі як зустрічі на нейтральній території 
між органами поліції, допит підозрюваних за допомо-
гою «методу допиту з використанням запису відео» 
в буферній зоні ООН, можливість домовленості для 
цієї особливої мети, судовий розгляд на нейтральній 
території, обмін доказами і вирішення питання на рівні 
технічних послуг — які були зроблені в спробі знай-
ти компромісне рішення, було зустрінуте цілковитою 
відмовою влади. Незважаючи на те, що були створені 
дві робочі групи, представлені двома спільнотами, і 
технічні комітети, вони не взялися за справу з метою 
подальшого розслідування.

Наслідком відмови держав-відповідачів співпрацю-
вати відповідні розслідування залишалися відкритими 
і не було вжито жодних заходів протягом більш ніж 
восьми років. Плин часу неминуче знищив кількість і 
якість доступних доказів і поставив під загрозу шанси 
завершення розслідування. Крім того, час також являв 
собою тривале випробування для членів сім’ї.

У цій, в остаточному підсумку простій справі була 
зібрана значна кількість доказів, і вісім підозрюваних 
були швидко ідентифіковані, вистежені і заарешто-
вані. Наслідком відмови співпрацювати безпосеред-
ньо або за допомогою UNFICYP стало їх звільнення. 
У випадку співпраці відповідно до процесуального 
зобов’язанням згідно зі ст. 2 КЗПЛ могло бути відкрите 
кримінальне провадження проти одного або декіль-
кох підозрюваних або ж розслідування змогло б дійти 
правильного висновку.

Висновки: порушення Туреччиною (одноголосно); 
порушення Кіпром (5 голосів проти 2).

Стаття 41 (Справедлива сатисфакція) КЗПЛ: 
8500 євро відшкодування моральної шкоди кожному 
заявникові.



61серпень 2017 № 7-8 (35)

Практика ЄСПЛ

У наведеному контексті заслуговує на увагу і рі-
шення ЄСПЛ у справі «Ранцев проти Кіпру і Росії» 
від 07.01.10 р. (заява № 25965/04)5. ЄСПЛ встановив 
наступне. 

Торгівля людьми: Стаття 4 КЗПЛ застосовна. Не-
забезпечення Кіпром відповідного режиму протидії 
торгівлі людьми та невжиття оперативних заходів для 
захисту потерпілих від такої діяльності: порушення. 

Непроведення Росією ефективного розслідуван-
ня обставин вербування молодої жінки на її території 
торговцями людьми: порушення. 

Стаття 1 (Зобов’язання поважати права людини) 
КЗПЛ щодо юрисдикції держав. Рамки компетенції 
Суду у справах, пов’язаних з міжнародною торгівлею 
людьми. Стаття 2 (Право на життя). Стаття 2-1 КЗПЛ 
щодо ефективного розслідування, а саме непроведен-
ня органами влади Кіпру ефективного розслідування 
вбивства і, зокрема, невжиття заходів для отримання 
відповідних доказів за кордоном відповідно до між-
народної конвенції про взаємну допомогу становило 
порушення КЗПЛ6.

2. У справі «Гусейнова проти Азербайджану» (за-
ява № 10653/10; рішення від 13.04.17 р.)7 ЄСПЛ дослі-
див питання ефективного розслідування та констату-
вав порушення ст. 2 Конвенції у зв’язку з відсутністю 
ефективного розслідування вбивства журналіста, який 
критикував уряд.

Факти. Чоловік заявниці Ельмар Гусейнов був 
відомим незалежним журналістом в Азербайджані. 
У березні 2005 року його застрелили дорогою додому 
з роботи. Було розпочато кримінальне провадження, і 
два громадянина Грузії визнані підозрюваними. Влада 
Грузії відмовилася видати їх із Грузії в Азербайджан. 
Під час розгляду справи відповідно до Конвенції за-
явник скаржилася відповідно до ст. 2 КЗПЛ на те, що 
її чоловіка вбили державні службовці, а національні 
органи влади не провели відповідне та ефективне 
розслідування.

Право. Стаття 2 КЗПЛ (матеріальний аспект). Не 
існувало жодних доказів, які б надавали Суду можли-

вість виявити поза будь-яких обґрунтованих сумнівів, 
що чоловіка заявника вбили державні службовці або 
держава стояла за цим вбивством. У Суду також не 
було жодних доказів стосовно того, що національним 
органам влади було відомо або мало бути відомо про 
час існування дійсної і безпосередньої загрози для 
життя чоловіка заявника, і вони не змогли захистити 
його право на життя.

Висновок: відсутність порушення (прийняте одно-
голосно).

Стаття 2 КЗПЛ (процесуальний аспект). Міжна-
родно-правові документи, такі як Європейська Кон-
венція про видачу правопорушників і Мінська Кон-
венція від 1993 р., в якій обидві держави є сторонами, 
чітко передбачали передачу кримінальної справи вла-
ді Грузії для розслідування звинувачення у вбивстві 
в Грузії. Дійсно, влада Грузії прямо посилалась на цю 
можливість у своїй відповіді на запит про видачу. Не 
існувало жодних доказів того, що влада Азербайджану 
розглянула таку можливість.

Незважаючи на те, що заявниця отримала статус 
жертви в розслідуванні, слідчі органи постійно від-
мовляли їй у доступі до матеріалів справи. Відповідне 
національне законодавство не передбачало жодного 
права доступу — ситуація, яку Суд вважав неприйнят-
ною. Це положення позбавило заявника можливості 
захисту її законних інтересів та запобігало критиці 
розслідування громадськістю.

З урахуванням загального фактичного контексту 
справи твердження заявника стосовно того, що вбив-
ство її чоловіка було пов’язане з його діяльністю як 
журналіста, не були зовсім неправдоподібними. Жур-
нал, в якому він працював незалежно, мав репутацію 
такого, який рішуче критикував уряд Азербайджану та 
опозицію; його публікація та розповсюдження зазнали 
перешкод від влади Азербайджану; і проти нього було 
відкрито понад тридцять цивільних і кримінальних 
проваджень. Отже, є очевидним те, що вбивство жур-
наліста могло мати стримуючий ефект для діяльності 
інших журналістів у країні. За таких обставин у слідчих 
органів існували всі підстави вивчити з особливою 

5 Case оf «Rantsev v. Cyprus аnd Russia». — [Ukrainian Translation] summary by the COE Human Rights Trust Fund. — [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-117804.
6 Більш детальну інформацію про це рішення див.: О. Дроздов, О. Дроздова. Аналітичний огляд окремих рішень, ухвалених ЄСПЛ протягом січня 

2017 року / Вісник НААУ. — 2017. — № 4. — С. 37-40. 
7 Case оf «Huseynova v. Azerbaijan». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172661.
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ретельністю питання стосовно того, чи могло б бути 
вбивство, яке здавалося ретельно спланованим, пов’я-
зане з його журналістською діяльністю.

Влада Азербайджану не провела відповідне та 
ефективне розслідування обставин вбивства чоло-
віка заявника.

Висновок: порушення (прийняте одноголосно).
Стаття 41: 20000 євро відшкодування моральної 

шкоди.

3. Стаття 3 (Заборона катування) КЗПЛ. Пово-
дження, яке принижує гідність. Неповнолітня осо-
ба, яку утримували в наручниках і натільній білизні 
в відділку поліції протягом двох з половиною годин, 
а  згодом помістили в камеру з дорослими: пору-
шення.

Рішення ЄСПЛ у справі «Жердєв проти України» 
(заява № 34015/07, рішення від 27.04.17 р.)8.

Факти. Заявника, шістнадцятирічного хлопця, до-
питали в відділку поліції у зв’язку з розслідуванням 
вбивства. Його залишали в натільній білизні протягом 
декількох годин, а потім помістили в камеру з дорос-
лими.

Право. Стаття 3 (матеріальний аспект). Заявника 
залишали в наручниках лише в його натільній білизні 
в відділку поліції принаймні протягом двох з полови-
ною годин. Влада явно мала переконливі підстави для 
вилучення його одягу, який міг забезпечити фізичний 
доказ його причетності до злочину. Проте навіть якщо 
б у Суду не було переконливих доказів того, що влада 
мала намір образити або принизити його, заявник був 
неповнолітнім і не було жодного пояснення відмови 
надати йому змінний одяг або будь-яке інше покри-
вало раніше і утримання його в наручниках у такому 
стані принаймні протягом двох з половиною годин. 
Заявник повідомив, що інцидент залишив особливо 
сильне враження на нього з огляду на можливість того, 
що його можуть звинуватити в статевому злочині і, 
таким чином, він наражатиметься на ризик зґвалту-
вання у в’язниці.

Той факт, що заявника, неповнолітню особу, яка 
зіткнулася з системою кримінального правосуддя 
вперше, залишали в наручниках і майже без одягу 
протягом принаймні двох з половиною годин у стані 

невизначеності і уразливості, може викликати питан-
ня відповідно до ст. 3 КЗПЛ. Крім того, його розмі-
щення, в порушення національного законодавства, 
з дорослими ув’язненими протягом наступних трьох 
днів сприяло його почуттю страху, тривоги, безпо-
радності і неповноцінності, і тому принижувало його 
гідність. Як наслідок, заявник зазнав поводження, яке 
«принижує гідність».

Висновок: порушення (прийняте одноголосно).
Стаття 41 КЗПЛ: 8000 євро відшкодування мо-

ральної шкоди.
Суд також одноголосно встановив порушення про-

цесуального аспекту ст. 3 КЗПЛ, порушення ст. 5 § 3 
(Право на свободу та особисту недоторканність) КЗПЛ 
з огляду на тривалість утримання заявника під вартою 
та відсутність порушення ст. 6 § 1 і 3 (Право на спра-
ведливий суд) щодо справедливості кримінального 
провадження проти нього.

У наведеному контексті практичний інтерес ста-
новлять рішення ЄСПЛ у справах «Буід проти Бель-
гії» (заява № 23380/09, рішення від 28.09.15 р.) та «Ля-
лякін проти Росії» (заява № 31305/09, рішення від 
12.03.15 р.).

3.1. У справі «Лялякін проти Росії»9 коротко за-
значимо про обставини справи та викладемо їх оцінку 
ЄСПЛ.

Перш за все наведемо власне бачення інформації 
щодо фактів, викладених у рішенні ЄСПЛ по цій справі.

Факти.5. Заявник народився в 1988 році і проживає 
в м. Нижній Новгород.

A. Військова служба заявника та його спроби втечі.
Б. 14.12.06 р. призовна комісія Московського ра-

йону м. Нижній Новгород перевірила стан здоров’я 
заявника. Визнаний придатним до військової служ-
би, він був призваний в армію. Заявнику присвоїли 
звання молодшого сержанта і направили до навчаль-
ної частини № 73864, розташованої в м. Коврові Во-
лодимирської області. Через 6 місяців, 28.05.07 р., 
він був переведений у військову частину № 34605 у 
м. Волгограді Волгоградської області <...>. 

8. Заявник стверджував, що міжособистісні відно-
сини військовослужбовців частини були напруженими 
і насильницькими. Заявник піддався паніці і вирішив 
тікати.

8 Case оf «Zherdev v. Ukraine». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173088.
9 Case оf «Lyalyakin v. Russia». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152726.
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1. Перша спроба втечі заявника
9. 04.06.07 р. заявник і молодший сержант В. втекли 

з частини. 
10. Командування частини розпочало операцію з 

розшуку втікачів.
11. Вранці 05.06.07 р. заступник командира ма-

йор А. і капітан К. знайшли і затримали заявника і мо-
лодшого сержанта В. біля сусіднього селища Степовий.

12. Як стверджує заявник, на зворотному шляху 
в частину А. і К. погрожували їх убити або втопити. 
Загрози налякали заявника до такої міри, що він ви-
рішив знову тікати.

13. Під час зупинки заявник знову спробував втек-
ти. Невдовзі після цього він був спійманий на при-
леглому болоті. Офіцери, які його супроводжували, 
зняли з нього одяг і посадили в кузов військової ван-
тажівки, яка доставила обох утікачів назад у частину.

14. 06.06.07 р. заявник і В. були викликані до ко-
мандира батальйону Ч., який вишикував батальйон. 
Заявник і В., імовірно роздягнені догола, були постав-
лені перед іншими військовослужбовцями. Мабуть, 
жінки там були відсутні. Влада Російської Федерації 
відзначила, що на заявника та В. були надіті військо-
ві труси. Командир батальйону публічно засудив їх і 
оголосив їм догану.

15. Після цього заявника викликали в кабінет ко-
мандира і веліли написати пояснювальну записку з 
приводу подій 4 — 6 червня 2007 року.

16. Заявник стверджував, що після того, як він склав 
пояснювальну записку, командир наказав командиру 
роти лейтенанту С. зарядити автомат, вийти назовні і 
стратити заявника. Заявника вивели назовні і поста-
вили біля стіни. Капітан К. направив на нього автомат. 
Заявник просив про помилування і обіцяв «стати кра-
щим сержантом частини», після чого К. відвів його на-
зад у кабінет командира. У цей момент заявник почув 
постріли і подумав, що В. страчений.

17. Через якийсь час командир батальйону наказав 
офіцерові Г. одягнути заявника в військовий захисний 
костюм. Костюм складався з маски, захисного халата, 
прогумованих панчіх і рукавичок і був непридатний 
для постійного використання у спекотну погоду. Потім 
товариші по службі заявника виголили йому голову, і 
прапорщик Г. намалював йому на голові зеленкою п’я-
тикутну зірку. Потім товариш по службі завдав кілька 
ударів по тілу і голові заявника пряжкою армійського 
ременя. Інший солдат надів йому повідець на шию і во-

див його по плацу. Заявнику також погрожували сексу-
альним насильством, якщо він знову зважиться на втечу.

18. Як стверджує заявник, наступної ночі після 
відбою молодший сержант С. і рядовий О. зняли 
повід з його шиї, прив’язали до стовпа в центрі на-
мету, де вони спали, і змусили його голосно читати 
сержантське повчання з використанням запальнич-
ки і кишенькового ліхтаря для освітлення. Близь-
ко 2:00 С. став погрожувати заявнику і повідомив 
йому, що його друзі в м. Нижньому Новгороді знай-
дуть його і зґвалтують після закінчення військової 
служби.

19. За словами заявника, на наступний ранок йому 
знову було наказано надіти військовий захисний ко-
стюм, нашийник і повідець, і молодший сержант Ж. 
відвів його на сніданок в такому вигляді. Потім його 
відвели до командира батальйону. Заявник просив 
дозволу зняти костюм, нашийник і повідець. Командир 
сказав, що це буде можливо, коли він змиє зірку зі 
своєї голови. Протягом наступних двох годин заявник 
мив у річці голову і відтирав її піском.

2. Друга спроба втечі
20. 07.06.07 р., коли нагляд за заявником був ослаб-

лений, він втік і цього разу дістався до своєї сім’ї в 
м. Нижній Новгород.

21. Як стверджує заявник, після його втечі коман-
дир батальйону Ч. наказав військовослужбовцям мов-
чати про жорстоке поводження.

B. Розслідування передбачуваного жорстокого по-
водження

1. Початок прокурорської перевірки і медичне об-
стеження заявника

22. 26.06.07 р. заявник скаржився на жорстоке 
поводження в Нижньогородський обласний комітет 
солдатських матерів.

23. 27.06.07 р. заявник скаржився до військової 
прокуратури Нижньогородського гарнізону (далі — 
Нижньогородська прокуратура) на жорстоке пово-
дження з ним у військовій частині. Він виклав версію 
передбачуваних подій, вказавши, що його товариші по 
службі Вл., Кац., Зай., Риб., Мал. і Фед. можуть підтвер-
дити факти жорстокого поводження і «нестатутних 
взаємовідносин».

24. Нижньогородська прокуратура почала попе-
редню перевірку і вирішила, що заявник повинен 
бути переведений в іншу частину до закінчення 
розгляду.
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25. 28.06.07 р. Нижньогородська прокуратура при-
значила психіатричну експертизу заявника.

26. Експертиза заявника була проведена з 4 по 
26 липня 2007 року у психоневрологічній лікарні № 1 
Нижньогородської області.

27. 21.08.08 р. військово-лікарська комісія Нижньо-
городського гарнізону діагностувала у заявника «роз-
лад особистості емоційно-нестійкого типу зі змінним 
поліпшенням, набуте на військовій службі» та визна-
ла його «придатним з обмеженнями» до військової 
служби.

28. На підставі зазначеного діагнозу заявник був 
достроково комісований з армії.

Далі наведемо власний виклад позиції ЄСПЛ у рі-
шенні по цій справі.

В. Позиція Європейського Суду
1. Прийнятність скарги
66. Європейський Суд зазначає, що ця скарга не 

є явно необґрунтованою в розумінні підпункту «a» 
п. 3 ст. 35 Конвенції. Він також зазначає, що скарга не 
є неприйнятною з інших підстав. Відповідно вона має 
бути оголошена прийнятною для розгляду по суті.

2. Сутність скарги 
(а) Жорстоке поводження, що припускається
(і) Загальні принципи
67. Європейський Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції 

закріплює одну з основних цінностей демократичного 
суспільства. Вона в абсолютних виразах забороняє 
тортури, нелюдське або таке, що принижує гідність, 
поводження або покарання, незалежно від обставин 
або поведінки жертви (див., наприклад, постанову 
Великої палати Європейського Суду у справі «Лабі-
та проти Італії» (Labita v. Italy), скарга № 26772/95, 
§ 119, ECHR 2000-IV). Для віднесення до сфери дії 
ст. 3 Конвенції жорстоке поводження має досягти мі-
німального рівня суворості.

68. Оцінка зазначеного мінімального рівня є від-
носною і залежить від усіх обставин справи, таких як 
тривалість поводження, його фізичні та психологічні 
наслідки і, в деяких випадках, стать, вік і стан здоров’я 
жертви (див., зокрема, постанову Європейського Суду 
у справі «Текін проти Туреччини» (Tekin v. Turkey) від 
09.06.98 р., § 52, Reports of Judgments and Decisions 
1998 IV). Крім того, оцінюючи, чи є ставлення таким, що 
принижує гідність, в значенні ст. 3 Конвенції, Європей-
ський Суд повинен враховувати, чи було його метою 
образити і принизити потерпілого і чи здійснювало 

воно з точки зору наслідків негативний вплив на його 
особистість способом, несумісним зі ст. 3 Конвенції 
(див., наприклад, постанову Європейського Суду у 
справі «Ранінен проти Фінляндії» (Raninen v. Finland) 
від 16.12.97 р., § 55, Reports 1997 VIII).

69. Європейський Суд неодноразово наголошував, 
що страждання і приниження, що їх відчуває засудже-
ний, у будь-якому випадку повинні виходити за межі 
невідворотного елементу страждання або принижен-
ня, пов’язаного із застосуванням такої форми право-
мірного поводження чи покарання (див. постанову 
Великої палати Європейського Суду у справі «Кудла 
проти Польщі» (Kudla v. Poland), заява 30210/96, ECHR 
2000-XI, § 92 — 94). Обов’язкова військова служба 
часто включає такий елемент, як заходи, пов’язані з 
обмеженням волі особи. Однак багато дій, які являли 
б собою таке, що принижує гідність, або нелюдське 
поводження щодо ув’язнених, можуть не досягати 
рівня жорстокого поводження, якщо мають місце в 
збройних силах, за умови, що вони сприяють реалізації 
особливих завдань збройних сил, наприклад, буду-
чи частиною бойової підготовки (див., з відповідни-
ми змінами, постанову Європейського Суду у справі 
«Чембер проти Російської Федерації» <...> (Chember 
v. Russia), скарга № 7188/03, § 49, ECHR 2008). Публічний 
характер поводження може бути значущим або поси-
люючим фактором при оцінці того, чи є воно таким, 
що принижує гідність, у значенні ст. 3 Конвенції (див. 
Рішення Великої палати Європейського Суду у справі 
«Свинаренко і Сляднєв проти Росії» (Svinarenko and 
Slyadnev v. Russia), скарги № 32541/08 і № 43441/08 
<...>, § 115, ECHR 2014 (витяги)).

70. Держава зобов’язана забезпечити, щоб особа 
проходила військову службу в умовах, сумісних з по-
вагою до її людської гідності, щоб процедури та методи 
військової підготовки не завдавали їй душевних страж-
дань або втрат, інтенсивність яких перевищує рівень 
труднощів, неминуче властивих військовій дисципліні, 
і щоб, беручи до уваги практичні потреби військової 
служби, її здоров’я і благополуччя забезпечувалися 
б належним чином (див. згадану вище постанову Єв-
ропейського Суду у справі «Чембер проти Російської 
Федерації», § 50).

71. Європейський Суд нагадує, що твердження про 
жорстоке поводження повинні бути підкріплені відпо-
відними доказами. При оцінці доказів Європейський 
Суд застосовує стандарт доказування «поза будь-яким 
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розумним сумнівом», проте додає, що доказування 
може ґрунтуватися на сукупності досить надійних, 
чітких і послідовних припущень або аналогічних не-
спростовних фактичних презумпцій (див. постанову 
Європейського Суду у справі «Ірландія проти Спо-
лученого Королівства» (Ireland v. United Kingdom) 
від 18.01.78 р., § 161, Series A, № 25).

(іі) Застосування вищевказаних принципів у цій 
справі

(а) Епізод з роздяганням заявника
72. Європейський Суд враховує, що сторони запе-

речували обставини, які супроводжували роздягання 
заявника офіцерами, що його затримували, в червні 
2007 року. Заявник стверджував, що був роздягнений 
догола, а уряд Російської Федерації наполягав на тому, 
що він залишався у спідній білизні.

73. Європейський Суд зазначає, що з урахуванням 
субсидіарного характеру своєї функції він визнає, що 
повинен з обережністю приймати обов’язки суду пер-
шої інстанції, який встановлює факти в тих випадках, 
коли це не є неминучим у обставинах конкретної спра-
ви (див. постанову Європейського Суду у справі «Боз-
демір і Єшільмен проти Туреччини» (Bozdemir and 
Yesilmen v. Turkey) від 09.07.13 р., скарга № 33860/03, 
§  48). У цій справі він не схильний приймати твер-
дження заявника про те, що на зворотному шляху в 
військову частину в червні 2007 року він був роздягне-
ний догола (див. § 13 і 14 цієї постанови), оскільки ця 
версія спростована результатами розслідування (див. 
§ 33 і 34 цієї постанови), і заявник не надав доказів 
протилежного, які відповідали б стандарту доведення 
«поза будь-яким розумним сумнівом».

74. З огляду на визнання внутрішньодержавними 
органами і владою Російської Федерації в Європей-
ському Суді того, що заявник був роздягнений і до-
ставлений в військову частину лише в спідній білизні, 
Європейський Суд повинен в першу чергу розглянути 
питання про те, чи сягнуло подібне поводження поро-
га суворості за ст. 3 Конвенції.

75. Європейський Суд бере до уваги, що примусо-
ве роздягання особи є найсуворішим заходом, який 
часто передбачає певний рівень страждання. При 
певних обставинах воно може досягти мінімально-
го рівня суворості, передбаченого ст. 3 Конвенції. 
Так, у справі «Валашінас проти Литви» (Valasinas 
v. Lithuania) (скарга № 44558/98, § 117, ECHR 2001 
VIII), в якому заявник, ув’язнений чоловічої статі, був 

роздягнений у присутності співробітниці, яка в ході 
обшуку торкалася його статевих органів і його їжі 
голими руками, Європейський Суд встановив по-
рушення ст. 3 Конвенції. У  справі «Вікторко проти 
Польщі» (Wiktorko v. Poland) (скарга № 14612/02, 
§ 54, 55, рішення від 31.03.09 р.) Європейський Суд по-
становив, що примусове роздягання жінки чоловічим 
персоналом дезінтоксикаційного центру і подальше 
прив’язування до ліжка на 10 годин ременями ста-
новило принижуюче гідність поводження у значен-
ні ст. 3 Конвенції. У справі «Іванчук проти Польщі» 
(Iwanczuk v. Poland) (скарга № 25196/94, § 54 — 60, 
рішення від 15.11.01 р.) Європейський Суд вказав, 
що в той час як обшуки з роздяганням можуть бути 
необхідні для забезпечення тюремної безпеки або 
запобігання заворушенням у тюрмах, вони повинні 
проводитися належним чином. Тюремні охоронці 
словесно ображали і знущалися над заявником, їх по-
ведінка мала на меті викликати почуття приниження 
і неповноцінності, що з урахуванням особи заявника, 
його спокійної поведінки протягом його тримання 
під вартою, того факту, що він не звинувачувався в 
насильницьких злочинах і не був раніше судимий, 
свідчило про відсутність поваги до його людської 
гідності в порушення ст. 3 Конвенції.

76. Звертаючись до обставин цієї справи, Європей-
ський Суд насамперед відзначає, що заявник зали-
шався в спідній білизні двічі (див. § 13, 14, 33 і 34 цієї 
постанови), після безуспішної спроби втечі 05.06.07 р. і 
на наступний день під час шикування батальйону. Хоча 
оспорювані заходи заподіяли страждання заявнику, ін-
тенсивність такого страждання була меншою, ніж якби 
він був роздягнений догола. Також вірно, що епізод 
мав місце в літню пору, тривав недовго і закінчився 
тим, що заявнику та іншому військовослужбовцю було 
наказано одягнутися і оголошено догану.

77. Однак Європейський Суд зазначає, що слід-
чі органи і держава-відповідач в своїх поясненнях 
детально не розглянули питання про необхідність 
застосування подібних заходів за обставин справи. 
Зокрема, Європейський Суд враховує, що вимогу 
заявнику стояти перед строєм у спідній білизні було 
висунуто після того, як заявник був узятий під кон-
троль після кількох спроб втечі. Держава-відповідач 
пояснила, чому ця міра була необхідною для запо-
бігання втечі його або інших солдатів, а також не 
послалася на інші причини у зв’язку з цим (див. із 
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необхідними змінами, згадувану вище постанову Єв-
ропейського Суду у справі «Чембер проти Російської 
Федерації», § 53 — 57). Європейський Суд враховує 
особливий військовий контекст справи і необхід-
ність підтримання дисципліни у військовій частині 
(див. § 69 цієї постанови), але залишається фактом, 
що необхідність застосування оспорюваного заходу 
не була переконливо доведена.

78. За таких обставин Європейський Суд вважає, що 
роздягання і виставляння заявника перед строєм ба-
тальйону мали наслідком його приниження (див. § 69 
цієї постанови). Той факт, що заявникові було 19 років, 
погіршував застосоване поводження. Європейський 
Суд вважає, що поводження досягло порога суворості 
ст. 3 Конвенції і було таким, що принижує гідність, у 
значенні цього конвенційного положення.

79. З урахуванням вищевикладеного Європейський 
Суд вважає, що відповідно мало місце порушення 
ст. 3 Конвенції в її матеріально-правовому аспекті.

(b) Інші твердження заявника
80. Стосовно інших тверджень заявника про жор-

стоке поводження Європейський Суд бере до уваги те, 
що скарга заявника від 27.06.07 р. в Нижньогородську 
прокуратуру містила версію ймовірного жорстокого 
поводження, що супроводжувалася списком військо-
вослужбовців, імовірно здатних її підтвердити (див. 
§ 23 цієї постанови). 01.07.07 р. версія заявника була 
підтверджена скаргою молодшого сержанта В. (див. 
§ 29 цієї постанови).

81. Однак заявник не надав медичних документів 
на підтримку своєї версії про жорстоке поводження. 
Він також не надав Європейському Суду інших доказів, 
що підтверджують наявність відстежуваної шкоди його 
особистості (див. аналогічне мотивування в постанові 
Європейського Суду у справі «Максимов проти Росії» 
(Maksimov v. Russia) від 18.03.10 р. скарга № 43233/02 
<...>, § 80 — 82, і протилежний приклад у згадуваній 
вище постанові Європейського Суду у справі «Чембер 
проти Російської Федерації», § 43 — 57). У зв’язку з 
цим Європейський Суд вважає, що висновок військо-
во-лікарської комісії Нижньогородського гарнізону, 
яка діагностувала у заявника «розлад особистості 
емоційно-нестійкого типу зі змінним поліпшенням, 
отримане під час військової служби», є недостатнім 
для підкріплення тверджень заявника.

82. Європейський Суд уже встановив порушення 
ст. 3 Конвенції (див. § 77 — 79 цієї постанови). Беру-

чи до уваги також ухилення внутрішньодержавних 
властей від проведення ефективного розслідування 
події (див. § 87 — 92 цієї постанови), Європейський Суд 
доходить висновку, що відсутня необхідність розгляду 
інших тверджень заявника.

(і) Загальні принципи
83. Суд нагадує, що коли особа висуває достовірне 

твердження про те, що вона піддавалася поводжен-
ню на порушення ст. 3 Конвенції, перебуваючи під 
контролем поліції чи інших подібних представників 
держави, це положення у взаємозв’язку із загаль-
ним обов’язком держав-учасників, встановленим 
ст. 1 Конвенції, «забезпечувати кожному, хто перебуває 
під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в 
<...> Конвенції», опосередковано вимагає проведення 
ефективного офіційного розслідування. Подібне роз-
слідування повинно бути приведено до встановлення і 
покарання винних. В іншому випадку загальна правова 
заборона тортур і нелюдського та такого, що принижує 
гідність, поводження, незважаючи на її фундаменталь-
не значення, залишиться неефективною на практиці, 
і в деяких справах для представників держави буде 
можливо порушувати права осіб, які перебувають під 
їх контролем, фактично безкарно (див. серед інших 
прикладів згадану вище постанову Великої палати Єв-
ропейського Суду у справі «Лабіта проти Італії», § 131).

84. Проводити розслідування за серйозними скар-
гами на жорстоке поводження необхідно максимально 
швидко та детально. Влада повинна завжди намага-
тись реально встановити, що відбулось насправді, і не 
повинна припиняти розслідування чи приймати інші 
рішення, посилаючись лише на передчасність та необ-
ґрунтованість висновків. Необхідно використовувати 
всі доступні розумні засоби для отримання доказів 
у справі, зокрема, свідчення очевидців та висновки 
судово-медичної експертизи. Будь-який недолік роз-
слідування, який мінімізує можливість встановити 
причини травм або особи винних, може призвести 
до порушення цього стандарту (див. постанову Євро-
пейського Суду у справі «Копилов проти Російської 
Федерації» (Kopylov v. Russia) від 29.07.10 р., скарга 
№ 3933/04, § 133). Сам факт того, що не вживались 
цілеспрямовані заходи для зменшення ризику змови 
між потенційними правопорушниками, є значним не-
доліком адекватності розслідування (див. постанову 
Великої палати Європейського Суду у справі «Рамса-
хай та інші проти Нідерландів» (Ramsahai and Others 
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v. Netherlands), скарга № 52391/99, § 330, ECHR 2007-VI, 
та постанову Європейського Cуду у справі «Турлуєва 
проти Російської Федерації» (Turluyeva v. Russia) від 
20.06.13 р., скарга № 63638/09, § 107). Крім того, роз-
слідування повинно бути незалежним, безстороннім, 
відкритим для суспільного контролю (див. постанову 
Європейського Суду у справі «Мессут Деніз проти 
Туреччини» (Mesut Deniz v. Turkey) від 05.11.13 р., 
скарга № 36716/07, § 52). У результаті повинно бути 
винесено мотивоване рішення, яке має переконати за-
інтересованих осіб у тому, що принципу верховенства 
права дійсно дотримано (див. постанову Європейсько-
го Суду у справі «Келлі та інші проти Сполученого 
Королівства» (Kelly and Others v. United Kingdom) від 
04.05.01 р., заява № 30054/96, § 118). 

85. Держава зобов’язана забезпечити процедуру, 
яка дозволяє їй застосовувати всі необхідні заходи 
для проведення ефективного розслідування, як пе-
редбачено ст. 3 Конвенції (див. постанову Європей-
ського Суду у справі «Сашов та інші проти Болгарії» 
(Sashov and Others v. Bulgaria) від 07.01.10 р., заява 
№ 14383/03, § 64, 68 і 69, постанову Європейського 
Суду у справі «Ванфулі проти Росії» (Vanfuli v. Russia) 
від 03.11.11 р., заява № 24885/05, § 79, постанову Євро-
пейського Суду у справі «Нечто проти Росії» (Nechto 
v. Russia) від 24.01.12 р., скарга № 24893/05; § 87, поста-
нову Європейського Суду у справі «Ніцов проти Росії» 
(Nitsov v. Russia) від 03.05.12 р., заява № 35389/04, § 60).

(іі) Застосування вищенаведених принципів у цій 
справі

(а) Наявність достовірної скарги
86. У рамках доказових матеріалів, що були надані 

у справі, враховуючи зрозуміле викладення подій у 
свідченнях В., а також з урахуванням психологічного 
огляду заявника у 2008 році, Європейський Суд визнає, 
що заявник надав достовірну скаргу щодо жорстокого 
поводження, відповідно уряд був зобов’язаний про-
вести ефективне розслідування відповідно до його 
тверджень. 

(б) Ефективність розслідування
87. Європейський Суд наголошує, що уряд відреагу-

вав на твердження заявника про жорстоке ставлення. 
Вони провели первісну перевірку відповідно до вимог 
ст. 144 КПК РФ (перевірку за заявою про вчинення зло-
чину) для з’ясування його тверджень (п. 56 постано-
ви). Проте Європейський Суд не переконаний у тому, 
що засоби, використані владою, відповідали вимогам 

ст. 3 Конвенції в її процесуальному аспекті за наступ-
них причин. 

88. Європейський Суд раніше зазначав, що в розу-
мінні правової системи Російської Федерації «дослідча 
перевірка» сама по собі не може мати наслідком пока-
рання винних, оскільки відкриття кримінальної спра-
ви та кримінальне розслідування повинні передувати 
пред’явленню обвинувачення потенційним винним, 
що в майбутньому може бути предметом вивчення у 
судовому процесі. 

Європейський Суд дійшов висновку завдяки само-
му факту відмови слідчого органу в порушенні кримі-
нальної справи на підставі достовірної скарги заявни-
ка про жорстоке ставлення з боку міліції, зважаючи, 
що він вказує на недотримання державою зобов’язань, 
визначених ст. 3 Конвенції (постанова Європейського 
Суду у справі «Ляпін проти Росії» (Lyapin v. Russia) від 
24.07.14 р., заява № 46956/09, § 135, 136).

89. Європейський Суд доходить висновку, що та-
ким чином відмова в порушенні кримінальної справи 
на підставі достовірних тверджень заявника про те, 
що його було піддано жорстокому ставленню з боку 
офіцерів військової частини № 34605, є ухиленням 
від ефективного розслідування, якого вимагає ст. 3 
Конвенції. Такий висновок звільняє Європейський Суд 
від необхідності досліджувати усі етапи дослідчих пе-
ревірок у справі заявника для встановлення окремих 
недоліків роботи слідчими органами. 

90. Ухиляючись від проведення ефективного роз-
слідування, держава тим самим сприяла відчуттю 
безкарності у офіцерів. Суд наголошує, що належна 
реакція влади під час розслідування серйозних твер-
джень про жорстке поводження з боку поліції чи ін-
ших представників влади відповідно до вимог та стан-
дартів ст. 3 Конвенції є необхідністю для підтримання 
суспільної довіри до панування верховенства права, 
попередження будь-яких ознак змови чи байдужого 
ставлення до незаконних дій (див. постанову Євро-
пейського Суду у справі «Гасанов проти Молдови» 
(Gasanov v. Republic of Moldova) від 18.12.12 р., заява 
№ 39441/09, § 50, постанову Європейського Суду у 
справі «Амине Гюзель проти Туреччини» (Amine 
Guzel v. Turkey) від 17.09.13 р., заява № 41844/09, § 39, 
постанову Європейського Суду у справі «Месут Деніз 
проти Туреччини», § 52).

91. Вищенаведених тверджень достатньо для 
висновку Європейського Суду про те, що уряд 
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держави-відповідача не забезпечив проведення 
ефективного розслідування тверджень заявника 
про жорстоке ставлення з боку офіцерів від червня 
2007 року. 

92. Відповідно наявне порушення ст. 3 Конвенції в 
її процесуальному аспекті. 

ІІ. Ймовірне порушення ст. 13 Конвенції
93. Заявник стверджував, посилаючись на ст. 13 

Конвенції, що він не мав ефективного засобу право-
вого захисту щодо своєї скарги на підставі ст. 3 Кон-
венції. У ст. 13 йдеться про те, що «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». 

94. Уряд Російської Федерації стверджував, що за-
явник володів ефективним засобом правового захисту 
стосовно його скарг на підставі ст. 3 Конвенції, оскіль-
ки він використовував можливість оскаржити рішення 
слідчих органів у судовому порядку. 

95. Європейський Суд акцентує увагу на тому, що в 
цій частині скарга пов’язана з тією, що розглядалась 
раніше, а тому повинна бути визнана прийнятною для 
розгляду по суті. 

96. Беручи до уваги висновок, зроблений в кон-
тексті ст. 3 Конвенції (див. пп. 79 та 92 цієї постанови), 
Європейський Суд вважає, що необхідність розглядати 
питання про те, чи мало місце порушення ст. 13 Кон-
венції, відсутня (див. постанову Європейського Суду 
у справі «Веліканов проти Російської Федерації» 
(Velikanov v. Russia) від 30.01.14 р., заява № 4124/08 
§ 67 — 70).

ІІІ. Застосування ст. 41 Конвенції
97. Відповідно до положень ст. 41 Конвенції «Якщо 

Суд визнає факт порушення Конвенції або протоко-
лів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої 
Договірної Сторони передбачає лише часткове від-
шкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій 
стороні справедливу сатисфакцію». 

А. Збитки 
98. Заявник вимагав 35000 євро як відшкодування 

моральної шкоди. 
99. Уряд Російської Федерації вважає таку вимогу 

надмірною. 

100. Європейський Суд встановив порушення ма-
теріально-правового та процесуального аспектів ст. 3 
Конвенції в частині епізоду з роздяганням заявника 
та відсутності з боку уряду ефективного розслідуван-
ня ймовірного жорстокого поводження з заявником. 
Європейський Суд визнає, що заявнику було нанесе-
но моральну шкоду, яка, тим не менш, не може бути 
компенсована виключно шляхом встановлення факту 
порушення Конвенції. Суд присуджує заявнику 15000 
євро, а також будь-який податок, який може бути на-
рахований йому на вищенаведену суму. 

В. Судові витрати
101. Заявник також вимагав 825 євро 72 центи як 

компенсацію юридичних та інших витрат. 
102. Уряд Російської Федерації зазначив, що вимога 

була необґрунтованою.
103. Відповідно до прецедентної практики Євро-

пейського Суду заявник має право на відшкодування 
витрат лише в тій мірі, в якій вони були реально по-
несені та були необхідними і розумними за розміром. 
Враховуючи надані матеріали, Європейський Суд вва-
жає за розумне присудити заявнику суму, яку він вима-
гав, а також будь-який податок, який нараховується на 
цю суму коштів. Ця сума повинна бути сплачена на бан-
ківський рахунок, вказаний представником заявника. 

С. Відсоткова ставка у випадку розстрочки пла-
тежу 

104. Європейський Суд вважає, що відсоткова 
ставка при розстрочці платежу повинна визначатись 
відповідно до максимальної кредитної ставки Євро-
пейського центрального банку плюс три відсотки. 

4. Стаття 5 § 4 (Право на свободу та особисту 
недоторканність) КЗПЛ 

У справі «Подесчі (Podeschi) проти Сан-Маріно» 
(заява № 66357/14, рішення від 13.04.17 р.)10 пред-
метом розгляду у ЄСПЛ постали питання перегляду 
законності тримання під вартою, а також передбачу-
ваної нездатності оскаржити законність досудового 
тримання під вартою через застосування тимчасового 
режиму секретності в розслідуванні відмивання кош-
тів. Зрештою у цій справі ЄСПЛ констатував відсутність 
порушення норм КЗПЛ.

Факти. Заявник, політик, був заарештований і пе-
ребував під вартою протягом року і чотирьох місяців 

10 Case оf «Podeschi v. San Marino». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172665.
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за підозрою у відмиванні коштів. В Європейському 
Суді він скаржився, зокрема, на те, що всупереч § 4 
ст. 5 Конвенції йому неодноразово було відмовлено в 
доступі до документації, яку йому необхідно було по-
бачити для того, щоб отримати можливість оскаржити 
його тримання під вартою, але яка була класифікована 
відповідно до тимчасового режиму секретності, засто-
совного в деяких розслідуваннях11.

Право. Стаття 5 § 4 КЗПЛ. Деякі матеріали були 
класифіковані через необхідність наступного розсліду-
вання і запобігання компрометуючих заходів, заплано-
ваних слідчими у зв’язку з підозрою в відмиванні коштів.

Не існувало жодних сумнівів у тому, що відмиван-
ня коштів безпосередньо загрожувало верховенству 
права, тому існував сильний громадський інтерес у 
збереженні певних методів розслідування поліцією 
в таємниці і ефективному проведенні кримінальних 
розслідувань. Це було достатнім обґрунтуванням 
введення деяких обмежень на змагальний характер 
провадження у зв’язку зі ст. 5 § 4 КЗПЛ.

Заявник або його юристи мали можливість ефек-
тивно брати участь в судовому провадженні стосовно 
його подальшого тримання під вартою і неодноразово 
подавали заяви на різних рівнях юрисдикції.

Закон стосовно тимчасового режиму секретності 
був обмежений, оскільки підстави «виняткового ха-
рактеру» були необхідні і режим зазвичай міг тривати 
лише протягом суворо необхідного часу і підпоряд-
ковувався максимально граничним строкам. У світлі 
значного компенсаційного громадського інтересу в 
боротьбі з відмиванням коштів установлені гарантії 
на можуть, a priori, вважатися недостатніми.

При розгляді фактів справи заявника виявилося, 
що національні суди не засновували свої рішення на 
істотно важливій документації, яка не була доступ-
ною для заявника. Також з фактів не виявилося, що 
будь-який з елементів, не розголошений заявнико-
ві, складав основу для рішень національних судів у 
зв’язку з їх обґрунтованою підозрою або на них були 
спеціальні посилання у цих рішеннях. З цього випли-
ває, що заявник мав можливість оскаржити існування 
обґрунтованих підозр проти нього, зокрема, підстави 

та елементи, на яких були засновані обвинувачення, 
на підставі інформації, яка була в його розпорядженні, 
як він робив це в інших випадках.

Стосовно побоювання, що заявник міг фальсифі-
кувати докази або повторно вчинити злочин, факти, 
зазначені національним судом у рішенні, були достат-
ньо докладними для того, щоб дозволити заявникові 
оскаржити їх як основу для його утримання під вартою. 
Крім того, побоювання фальсифікації доказів було за-
сноване не лише на поведінці заявника під час триман-
ня під вартою, а й на його попередній поведінці і його 
здатності маніпулювати правдою. У складній і серйоз-
ної сфері відмивання коштів, яка передбачає здатність 
приховувати кошти незаконного походження, а потім 
таємно знову ввести їх у законну фінансову систему, 
міг існувати загальний ризик фальсифікації доказів 
або повторного вчинення злочину, який витікає з са-
мого характеру організованої злочинності. Крім того, 
посилання на поведінку заявника під час утриман-
ня під вартою без розголошення доказів заявникові, 
було лише додатковим доказом до безпосередньої 
підстави для утримання під вартою, не пов’язаної з 
незменшеною обґрунтованою підозрою. З урахуван-
ням вищезазначеного, той факт, що в рішенні від ве-
ресня 2014 року органи влади частково покладалися 
на елементи, які не були додані до матеріалів справи 
заявника, не є достатнім для того, щоб встановити по-
рушення ст. 5 § 4 КЗПЛ.

Висновок: відсутність порушення (прийняте одно-
голосно).

Суд також одноголосно встановив відсутність пору-
шення ст. 3 КЗПЛ стосовно умов утримання заявника 
під вартою і відсутність порушення ст. 5 § 3 КЗПЛ щодо 
тривалості попереднього ув’язнення заявника.

5. Стаття 6 (Право на справедливий суд) КЗПЛ. 
Стаття 6 § 1 (цивільний аспект) КЗПЛ. Цивільні права 
і обов’язки / Доступ до суду. Відсутність можливості 
оскаржити виключення з асоціації в цивільних судах 
становило порушення норм КЗПЛ.

Рішення ЄСПЛ у справі «Ловріч (Lovrić) проти 
Хорватії» (заява № 38458/15, від 04.04.17 р.)12.

11 Стаття 5 Закону № 93/2008 щодо кримінально-процесуальних норм і конфіденційності кримінального розслідування дозволяє судді, який 

розглядає клопотання, застосувати тимчасовий режим секретності, коли з певних причин виняткового характеру розслідування не може бути 

успішно проведено у інший спосіб.
12 Case оf «Lovrić v. Croatia». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172471.



серпень 2017 № 7-8 (35)70

Практика ЄСПЛ

Факти. Заявник був членом асоціації мисливців. 
У 2012 році загальні збори прийняли рішення про 
виключення його з цієї асоціації. Заявник подав ци-
вільний позов, який був визнаний неприйнятним на 
підставі того, що це питання знаходилося поза межами 
юрисдикції судів. Під час розгляду справи в Європей-
ському Суді заявник скаржився на відсутність можли-
вості оскаржити це рішення в судових органах.

Право. Стаття 6 § 1 КЗПЛ.
(а) Прийнятність. Стаття 6 § 1 гарантує кожно-

му право на подання позову у зв’язку з цивільними 
правами та обов’язками до суду або судового орга-
ну. Це право поширюється лише на спори стосовно 
цивільних прав та обов’язків, які можливо було б 
визнати відповідно до національного законодавства 
незалежно від того, чи були ці права захищені відпо-
відно до Конвенції. Спір повинен бути справжнього і 
серйозного характеру; він може стосуватися не лише 
фактичного існування права («Спорронґ і Льоннрот 
проти Швеції»), § 81), а також сфери його застосуван-
ня чи порядку, у якому воно має бути використано 
(«Бентем проти Нідерландів»), § 32); і наприкінці 
результат проваджень має бути значущим для відпо-
відного права (наприклад, «Ульянов проти України»).

Законодавство Хорватії надає судовий захист прав 
членів асоціації, які виникають із статуту асоціації, до 
якої вони належали. Право бути членом асоціації є 
правом цивільного характеру, яке супроводжується 
правом на свободу асоціації, а ст. 6 § 1 КЗПЛ була за-
стосована до провадження стосовно виключення з 
асоціації. Є очевидним, що провадження, на яке скар-
жився заявник, стосувалося істинного і серйозного 
спору про його право щодо асоціації, зокрема, його 
право залишатися членом асоціації, про яку йде мова, 
і результат цього провадження був безпосередньо 
вирішальним для права і свободи, про які йде мова.

Висновок: прийнятна (більшість).
(b) Сутність. Обмеження права заявника на доступ 

до суду переслідувало законну мету поваги автономії 
асоціацій. Організаційна автономія асоціацій складала 
важливий аспект свободи асоціації, захищеної ст. 11 
КЗПЛ. Зокрема, асоціації повинні мати можливість во-
лодіти деякими повноваженнями для дисципліни, на-
віть до виключення без побоювання втручання ззовні. 

Проте свобода асоціацій, а отже, організаційна авто-
номія асоціацій, не були абсолютними. Втручання дер-
жави у внутрішні справи об’єднань не може повністю 
виключатись. Зокрема, об’єднання повинне зводити 
до певного мінімального стандарту виключення члена 
цієї асоціації. У таких випадках обсяг судового розгля-
ду може бути обмежений з метою дотримання органі-
заційної автономії об’єднань. Проте заявникові, який 
оскаржував рішення про його виключення з асоціації, 
повністю відмовили в доступі до суду.

Висновок: порушення (6 голосів проти 1)13.
Стаття 41 КЗПЛ. Не було подано жодної вимоги. 

Найбільш відповідною формою компенсації було б 
відновлення провадження у справі.

6. Стаття 6 (Право на справедливий суд) КЗПЛ. 
Справедливе слухання справи. Нездатність суду у шлю-
борозлучних справах належним чином забезпечити 
провадження для відповідача: порушення

Рішення ЄСПЛ у справі «Шмідт проти Латвії» від 
27.04.17 р. (заява № 22493/05)14.

Факти. Заявниця почала жити окремо зі своїм чо-
ловіком, з яким вона мешкала у м. Ризі (Латвія), і пере-
їхала на колишнє місце проживання подружжя в Гам-
бург (Німеччина). Не повідомивши заявницю, її чоловік 
згодом відкрив шлюборозлучний процес в Латвії. Він 
повідомив суд у шлюборозлучних справах, що йому 
не була відома її поточна адреса. Після початкової не-
вдалої спроби передати документи про розлучення 
заявниці за адресою в Ризі, суд у шлюборозлучних спра-
вах здійснив вручення документа за допомогою двох 
повідомлень в офіційному бюлетені Латвії. Оскільки 
заявниці не було відомо про провадження, вона не була 
присутня на слуханні і розлучення було оголошене за 
її відсутності. Під час розгляду справи відповідно до 
Конвенції вона скаржилася відповідно до ст. 6 § 1 на те, 
що була позбавлена права на справедливе слухання.

Право. Стаття 6 § 1 КЗПЛ. Порівняльне досліджен-
ня права стосовно процедур подання судових скарг у 
тридцять одній державі-члені Ради Європи довело, що 
позивачі повинні були вказувати адресу відповідача. 
Якщо адреса була невідома, необхідно було докласти 
обґрунтованих зусиль для її визначення, в деяких дер-
жавах цей обов’язок був покладений на національні 

13 Див. також рішення ЄСПЛ у справі «Apeh Üldözötteinek Szövetsége і інші проти Угорщини» від 05.10.2000 р. (заява № 32367/96). — [Електрон-

ний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58843.
14 Case оf «Schmidt v. Latvia». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-173087.



71серпень 2017 № 7-8 (35)

Практика ЄСПЛ

суди, а в інших державах — на позивачів або інші сто-
рони, такі як прокурор, судовий пристав або спеціаль-
ний представник. Проте Суд наголосив, що незалежно 
від того, який підхід був обраний, націо нальні органи 
влади повинні були діяти з належною ретельністю для 
гарантування того, що відповідачі будуть поінформова-
ні про провадження проти них і отримають можливість 
постати перед судом і захищати себе.

Законодавство Латвії не вимагало від національ-
них судів вживання обґрунтованих заходів для вста-
новлення місця проживання відповідача за власною 
ініціативою. Також ні суди, ні будь-яка інша особа або 
державний службовець не були зобов’язані перевіря-
ти, чи були вжиті будь-які заходи, не беручи до уваги 
їх відповідність, для встановлення адреси відповідача 
позивачем або для забезпечення гарантій у ситуації, 
коли позивач не був зацікавлений у встановленні місця 
проживання відповідача або приховував таку інфор-
мацію від суду. Суд підкреслив, що важливе завдання 
інформування відповідачів про провадження, відкрите 
проти них, не може бути залишене на розсуд позива-
ча. Крім того, національні суди повинні перевіряти 
достовірність інформації, наданої позивачем. Проте 
в цій справі, незважаючи на кілька доказів того, що 
чоловікові було відоме місце проживання заявника, 
суд у шлюборозлучних справах не спробував пере-
вірити достовірність інформації, яку він надав. Отже, 
шлюборозлучний процес був несумісним з вимогами 
справедливого судового розгляду.

Висновок: порушення (прийняте одноголосно).
Стаття 41 КЗПЛ: 5000 євро відшкодування мо-

ральної шкоди.

7. Стаття 6 § 1 (кримінальний аспект) КЗПЛ. Спра-
ведливе слухання справи. Відсутність ефективної 
судової процедури для вирішення питання стосовно 
необхідності розкрити захисту докази, які має обви-
нувачення: порушення вимог КЗПЛ.

Рішення ЄСПЛ у справі «Maтановіч проти Хор-
ватії» від 04.04.17 р. (заява № 2742/12)15.

Факти. Заявника, державного службовця, помісти-
ли під особливе спостереження під час розслідування 
передбачуваної корупції. Після слухання його спра-
ви разом з іншими обвинуваченими він був визнаний 
винним у скоєнні різних злочинів і засуджений до оди-

надцяти років ув’язнення. Докази проти нього містили 
запис розмов, зроблених під час спеціальної операції 
спостереження. Під час розгляду справи відповідно до 
Конвенції заявник стверджував, зокрема, що він був 
позбавлений права на справедливий судовий розгляд 
(ст. 6 § 1 Конвенції), оскільки не отримав доступ до 
оригінальних записів, а також тому, що деякі записи 
не були оголошені йому взагалі на підставі того, що 
вони не мали відношення до його справи і стосувалися 
приватного життя третіх осіб.

Право. Стаття 6 § 1 КЗПЛ (нерозголошення і викори-
стання доказів, отриманих за допомогою спеціальних 
слідчих заходів). Скарги заявника на процесуальну не-
справедливість стосувалися позбавлення його доступу 
до трьох основних категорій доказів, отриманих за допо-
могою використання секретних заходів спостереження.

Перша категорія стосувалася записів спостережен-
ня, наданих як докази, на які посилалися для засуджен-
ня заявника. Суд зазначив, що заявник мав доступ до 
протоколу записів, на які було надано дозвіл суддею, 
який розглядав відповідне клопотання, і судом першої 
інстанції та підготовлений експертом, незалежність і 
неупередженість якого не були поставлені під сумнів. 
Записи були відтворені в суді, заявник отримав достатні 
можливості порівняти протоколи із відтвореним мате-
ріалом і на його заперечення стосовно розбіжності між 
протоколом і записами була звернена належна увага і 
були замовлені наступні звіти експертів з метою уточ-
нення цих розбіжностей. Заявник також скористався 
можливістю поставити під сумнів обґрунтованість 
доказів, про які йде мова, та національні суди надали 
докладні відповіді на його заперечення. Заявник ніко-
ли не заперечував, що записані розмови відбувалися 
або оскаржував справжність записів. Таким чином Суд 
дійшов висновку про відсутність несправедливості сто-
совно записів, які були віднесені до першої категорії.

Друга категорія стосувалася запису заявника та інших 
обвинувачених, на які не було посилань для засуджен-
ня заявника. Стосовно цієї категорії Суд зазначив, що 
незважаючи на надання доступу до досить докладних 
звітів про його розмови з третіми сторонами, заявник 
не надав жодного певного доказу щодо можливої до-
речності доказів, про які йде мова, в будь-який момент 
під час провадження в національному суді. Отже, Суд не 
міг зробити висновок стосовно того, що його передбачу-

15 Case оf «Matanović v. Croatia». — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172466.
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вана відсутність можливості отримати доступ до записів, 
які належать до цієї категорії, була достатньою для того, 
щоб встановити порушення його права на справедливий 
судовий розгляд. Проте під час оцінювання загальної 
справедливості провадження необхідно брати до уваги 
це обмеження права заявника на захист. 

Третя категорія доказів складалася з записів стосов-
но інших осіб, які не були притягнуті до відповідально-
сті і в кінцевому рахунку на ці записи не було посилань 
для засудження заявника. Заявник був позбавлений 
доступу до будь-якої інформації на підставі того, що 
він не мав права на доступ до записів, оскільки вони не 
мали відношення до його справи і стосувалися приват-
ного життя інших осіб. Проте не була проведена жод-
на процедура, яка б дозволила компетентному суду 
оцінити, на підставі заяви заявника, їх відношення до 
справи, а саме чи містили вони такі подробиці, які мог-
ли б надати заявникові можливість виправдатися або 
зменшити обвинувачення, або вони мали відношення 
до належності, достовірності та повноти доказів, нада-
них під час провадження. Висновок Верховного Суду 
стосовно того, що державний прокурор мав можли-
вість обрати докази, які б використовувалися під час 
провадження, суперечив прецедентному праву Суду, 

відповідно до якого процедура, під час якої самі слідчі 
органи намагаються оцінити доречність без будь-яких 
наступних процесуальних гарантій прав захисту, не 
може відповідати вимогам ст. 6 § 1 КЗПЛ.

Тому було очевидно, що з огляду на недоліки в про-
цедурі для розголошення доказів, які розглядаються, 
заявник не мав можливості сформувати певний доказ 
стосовно належності доказів, про які йде мова, і до-
могтися того, щоб компетентний суд розглянув його 
заяву в світлі його права ефективно підготувати свій 
захист. Таким чином, він мав перешкоди для викори-
стання процедури, за допомогою якої можливо було 
встановити, чи докази, які малися в розпорядженні 
звинувачення та були виключені зі справи, могли б 
пом’якшити його вирок або поставити під сумнів обсяг 
його передбачуваної злочинної діяльності.

Висновок: порушення (прийняте одноголосно).
Стаття 41 КЗПЛ: 1500 євро відшкодування мо-

ральної шкоди (4 голоси проти 3); вимоги відшкоду-
вання моральної шкоди відхилені.

Суд також одноголосно встановив відсутність 
порушення ст. 8 Конвенції та відсутність порушення 
ст. 6 § 1 Конвенції щодо заяви заявника про провока-
цію злочину.




