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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД 
ОКРЕМИХ СПРАВ, РОЗГЛЯНУТИХ ЄСПЛ 
ПРОТЯГОМ ВЕРЕСНЯ — ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

Олександр Дроздов, адвокат, Голова ВКДКА, 
Перший проректор Вищої школи адвокатури, 
к. ю. н., доцент

Олена Дроздова, адвокат, помічник 
Першого проректора Вищої школи адвокатури

У цій публікації ми продовжуємо цикл періодичних оглядів найбільш важливих рішень, винесених Європейським 
судом з прав людини1 у справах щодо іноземних країн. Розглянемо, на нашу думку, найактуальніші з них, прийняті 
протягом вересня — жовтня 2016 року.

1. Заявник, Лучано Валентин Хузуняну, у справі «Ху-
зуняну проти Італії» (заява № 36043/08; рішення 
ЄСПЛ від 01.09.16 р.) є громадянином Румунії, який 
народився в 1973 році і мешкає в Румунії. Справа сто-
сувалася відсутності можливості у Хузуняну домогти-
ся повторного відкриття кримінального судочинства 
проти нього, яке закінчилась його засудженням in 
absentia.

Після судового переслідування за звинуваченням 
у вбивстві 15.03.04 р. Хузуняну був засуджений Рим-
ським судом в м. Асізі до 28 років ув’язнення. Влада, 
звернувши увагу на його переховування від право-
суддя, призначила йому адвоката, який брав участь 
в провадженні. Адвокат подав апеляційну скаргу на рі-
шення суду першої інстанції до Римського апеляційно-
го суду в м. Асізі, який відхилив скаргу 17.01.05 р. Він 
також подав апеляцію з питань права, але вона була 
визнана неприйнятною. Стосовно Хузуняну 19.12.05 р. 
був виданий міжнародний ордер на арешт, і він був 
заарештований в Румунії у 2006 році, а згодом його 
екстрадували до Італії, дата екстрадиції була невідома.

Хузуняну, посилаючись на  ст. 175 Криміналь-
но-процесуального кодексу, стверджував, що  його 
апеляційна скарга проти засудження не повинна була 

бути погашена строками давності. Він стверджував, 
що не переховувався від правосуддя і не відмовлявся 
від права з’явитися у суді, заявивши, що оскільки він 
не був повідомлений про хід провадження за місцем 
його проживання в Румунії, він не був належним чи-
ном проінформований про кримінальне судочинство 
проти нього. У рішенні від 12.04.07 р. Римський апе-
ляційний суд в м. Асізі висловив думку стосовно того, 
що Хузуняну мав право бути звільненим від строку 
давності, але мав право подати апеляційну скаргу 
лише на рішення суду другої інстанції. Хузуняну по-
дав апеляційну скаргу з питань права, стверджуючи 
про необхідність проведення нового розгляду справи 
по суті, а не лише рішення з питань права. Ця вимога 
була відхилена касаційним судом 13.01.08 р. на під-
ставі того, що особа, яка була засуджена in absentia, 
втрачає своє право на повторний відлік строку оскар-
ження, якщо призначений адвокат, незалежно або без 
відома клієнта, подав апеляційну скаргу на рішення, 
про яке йде мова, і  якщо суд, який мав відповідну 
юрисдикцію, прийняв рішення стосовно цієї апеляції.

В інших провадженнях стосовно різних осіб, за-
суджених in absentia, Конституційний Суд визнав, 
що ст. 175 § 2 порушує Конституцію на підставі того, 

1 Далі — ЄСПЛ.
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що  це положення не  дозволяє відповідачеві, який 
не був ефективно повідомлений про провадження, 
відновити строк для оскарження рішення, прийня-
того in absentia, якщо така ж сама апеляційна скарга 
була раніше подана адвокатом. У грудні 2009 року 
на підставі цього рішення Хузуняну подав клопотання 
про встановлення нового граничного строку для по-
дання апеляції, але це клопотання не  мало успіху.

Посилаючись на ст. 6 (право на справедливий судо-
вий розгляд) Конвенції про захист прав людини та ос-
новоположних свобод2 Хузуняну скаржився на відсут-
ність можливості відновити кримінальне провадження 
і таким чином представити свій захист у судах Італії3.

Також звертаємо увагу шановних читачів, що  ак-
туальним питанням заочного кримінального прова-
дження в Україні було присвячено у 2015 році окремий 

2 Далі — КЗПЛ.
3 Сучасне кримінальне процесуальне законодавство під впливом політичних, економічних та інших факторів стрімко оновлюється. Так реалії сьогодення 

вимагають здійснення у кримінальному провадженні (далі — КП) спеціального досудового розслідування за відсутності (in absentia) підозрюваного 

(далі — СДР). Разом з тим, згідно зі ст. 323 КПК судовий розгляд у КП щодо злочинів, зазначених у ч. 2 ст. 2971 КПК, може здійснюватися за відсутності 

обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідально-

сті (спеціальне судове провадження, далі — ССП) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Наведене дає підстави стверджувати, 

що запроваджене в КПК заочне кримінальне провадження (далі — ЗКП) складається з двох частин: СДР та ССП. Відомо, що інститут ЗКП успішно засто-

совується, зокрема, в таких країнах, як Болгарія, Грузія, Данія, Естонія, Італія, Литва, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Росія, США, Франція, Швейцарія. 

Проте важливим є забезпечення під час СДР або ССП процесуальних прав і гарантії осіб, які беруть участь у КП. Так, відповідно до Рекомендацій № R 

(87) 18 Комітету Міністрів Ради Європи (далі — КМРЄ) державам-членам «Про спрощення кримінального провадження», держави — члени Ради мають 

розглянути питання про надання судам першої інстанції можливості розглядати справи і приймати щодо них рішення за відсутності обвинуваченого, 

за умови, що обвинувачений був проінформований належним чином про дату слухання справи та про своє право на законне чи інше представництво 

в суді [Рекомендация № 6 R(87)18 КМРЄ государствам-членам «Относительно упрощения уголовного правосудия» от 17 сентября 1987 года [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_339]. Можливість здійснення ЗКП, а також умови, за яких таке провадження може 

мати місце, закріплені і в Резолюції 75(11) КМРЄ про критерії, які регламентують провадження, здійснюване за відсутності обвинуваченого [Резолюция 

(75)11 КМРЄ «О критериях, регламентирующих разбирательство, проводимое в отсутствие обвиняемого», принята Комитетом Министров 19.01.1973 г. 

на 217-м заседании Представителей Министров [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901992005]. Суттєвим є і те, 

що існування процедури ЗКП не викликає заперечень і з боку ЄСПЛ, за умови, що при цьому дотримуються гарантії, які забезпечують права особи, 

закріплені Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод [Рішення ЄСПЛ від 18.05.04 у справі «Шомоді проти Італії» / Джеремі Мак-

Брайд. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. — К.: «К.І.С.», 2010. — С. 422; Рішення ЄСПЛ від 14.06.01 у справі «Меденіца проти 

Швейцарії» / Джеремі МакБрайд. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. — К.: «К.І.С.», 2010. — С. 426]. Тому не випадково, 

що проблематика загальних (право на доступ до суду, інституціональні та процесуальні вимоги) та специфічних (презумпція невинуватості та права 

сторони захисту) гарантій права на справедливий судовий розгляд, забезпечення державами дотримання інституціональних (поняття «суд», суд, 

створений на підставі закону, незалежність та неупередженість суду) та процесуальних (справедливість, публічний розгляд справи, розумний строк) 

вимог права на справедливий суд є стрижневим питанням як для науковців, які опікуються, зокрема, питаннями СП у кримінальному процесі, так і для 

практиків. Варто зазначити, що одним із ключових аспектів наведеної проблематики є питання дотримання вимог ст. 6 КЗПЛ з урахуванням практики 

ЄСПЛ [Judgment in the Сase of Imbrioscia v. Switzerland. 24.11.1993. § 36. [Electronic Document]. — Access mode: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/

Pages/search.aspx#{«appno»: [«13972/88»], «itemid»: [«001-57852»]}.] під час ЗКП, як гарантії права особи відмовитися від здійснення свого права постати 

перед судом і захищати себе [Judgment in the Сase of Tierce and Others v. San Marino. 25.07.2000. п. 94. [Electronic Document]. — Access mode: http://

hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58765#{«itemid»:[«001-58765»]}; Judgment in the Сase of Jussila v. Finland. 23.11.2006. §. 40 [Electronic 

Document]. — Access mode: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-78135#{«itemid»:[«001-78135»]}.]. Із судової практики випливає 

наступний ключовий принцип, коли національне законодавство дозволяє рух процесу, незважаючи на відсутність підозрюваного (обвинуваченого), 

останній повинен в ході розгляду мати право домогтися того, щоб суд виніс заново, заслухавши його, рішення про обґрунтованість пред’явленого 

йому звинувачення [Judgment in the Сase of Sejdovic v. Italy. 1.03.2006. §. 82. [Electronic Document]. — Access mode: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/

pages/search.aspx?i=001-72629#{«itemid»:[«001-72629»]}; Judgment in the Сase of Stoichkov v. Bulgaria. 24.03.2005. §. 56. [Electronic Document]. — Access 

mode: http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001-68625#{«itemid»:[«001-68625»]}.]. Проте в будь-якому разі і це не повинно призводити 

до порушення засад КП та прав людини та основоположних свобод. При цьому істотну роль стосовно цього аспекту відіграють рішення ЄСПЛ. У його 

практиці протягом останніх десятиліть були вироблені критерії, яким має задовольняти ЗКП у кримінальних справах. Їх дослідження вкрай важливе 

в справі забезпечення процесуальних прав і гарантій осіб у кримінальному процесі. Таким чином, процедури СДР та ССП повинні відповідати, окрім 
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випуск юридичного журналу «Право України» (№ 7). 
Режим доступу: fi le:///C:/Users/%D0%AE%D1%80%D0%
B8%D1%81%D1%82/Downloads/content-pravoukr-2015-
7-pravoukr_7_15.pdf.

ЄСПЛ констатував порушення ст. 6 КЗПЛ.
Справедлива сатисфакція: Хузуняну не подавав 

жодних заяв стосовно справедливої сатисфакції.
01.09.16 р. ЄСПЛ було ухвалено також низку й інших 

рішень, а саме таких.
2. Рішення ЄСПЛ у справі «Марк Брауер проти Ні-

меччини» (заява № 24062/13). Заявник Марк Брауер 
є громадянином Німеччини, який народився в 1978 році 
і мешкає в м. Райне (Німеччина). Справа стосувалася 
відхилення його апеляції проти наказу про його ізолю-
вання в психіатричній лікарні на підставі невиконання 
терміну одного тижня, встановленого законом.

У червні 2012 року Брауер був заарештований за по-
шкодження припаркованих автомобілів молотком та за 
опір секретарю суду. Брауеру, який уже раніше отриму-
вав психіатричне лікування, було призначено як тим-
часовий захід поміщення в психіатричну лікарню, де 
він отримав призначеного судом адвоката. 18.12.12 р. 
обласний суд Мюнстера, який вважав, що його немож-
ливо було притягнути до кримінальної відповідальності 
та він був психічно хворим, затвердив його ізолювання 
в лікарні. Відразу ж після слухання справ він повідомив 
про своє бажання подати апеляційну скаргу на рішення 
суду і призначити новий захист. Він отримав точні ін-
струкції судді стосовно того, як і де подати апеляційну 
скаргу.

Проте після отримання письмових інструкцій при-
значеним судом адвокатом Брауер згодом надрукував 

і підписав апеляційний лист в районний суд Райне. 
Цей лист був відхилений як запізнілий, а  обласний 
суд повторив певну судову інструкцію від 18.12.12 р. 
Брауеру стосовно того, що апеляцію можливо було 
подати в письмовому вигляді до обласного суду Мюн-
стера і окружного суду Мюнстера, а в окружному суді 
Райне її можливо було лише в усній формі зареєстру-
вати в реєстрі. В січні 2013 року призначений судом 
адвокат, який продовжив захист Брауера, подав за-
пит на  відновлення провадження і  подав апеляцію 
стосовно питань права, стверджуючи, що його клієнт 
отримав незрозумілі вказівки стосовно того, як пода-
ти апеляцію. В кінцевому рахунку у квітні 2013 року 
Федеральний суд відмовився розглядати по суті скар-
гу Брауера, оскільки він не подав її протягом одно-
го тижня і відхилив його прохання про відновлення 
провадження. Цей суд надав вирішальне значення 
точним судовим вказівкам, наданим 18.12.12 р. Будь-
яке неправильне розуміння вважалось власною від-
повідальністю Брауера, оскільки не існувало жодних 
доказів того, що він не зрозумів інструкції через його 
психічне здоров’я.

Брауер подав конституційну скаргу, яка була відхи-
лена в червні 2013 року без будь-яких підстав.

Посилаючись на  ст.  6 § 1 (доступ до  суду) КЗПЛ 
Брауер скаржився на відмову розглянути по суті його 
апеляцію стосовно питань права і  відхилення його 
прохання про відновлення провадження стосовно 
його ізолювання в психіатричній лікарні, стверджуючи, 
зокрема, що він не зрозумів вказівки судді стосовно 
подання апеляційної скарги не через його психічний 
стан, а через те, що вони були незрозумілими.

іншого, наступним критеріям, які випливають з практики ЄСПЛ: презумпція відмови підозрюваного/обвинуваченого (якому відомо, що відносно 

нього здійснюється кримінальне провадження) [Решение ЕСПЛ по делу «Колоцца против Италии» 12.02.85 р., п. 28 [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.precedent.in.ua/index.php?id=1362234897.] від права на участь у КП, обов’язкова участь захисника [Рішення ЄСПЛ у справі 

«Ван Ґейзеґем проти Бельгії» 21.01.99 р., пп. 34 — 36 / Джеремі МакБрайд. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. — К.: 

«К.І.С.», 2010. — С. 425; Рішення ЄСПЛ у справі «Кромбах проти Франції» 13.02.01 р., пп. 90 — 91 / Джеремі МакБрайд. Європейська конвенція 

з прав людини та кримінальний процес. — К.: «К.І.С.», 2010. — С. 425] та необхідність повторного розгляду [Рішення ЄСПЛ у справі «Меденіца 

проти Швейцарії» 14.06.01 р., пп. 57 — 59 / Джеремі МакБрайд. Європейська конвенція з прав людини та кримінальний процес. — К.: «К.І.С.», 

2010. — С. 426; Рішення ЄСПЛ у справі «Зейдович проти Італії» 01.03.06 р., пп. 100 — 106 / Джеремі МакБрайд. Європейська конвенція з прав 

людини та кримінальний процес. — К.: «К.І.С.», 2010. — С. 427]. Виходячи із зазначеного, можна зробити висновок, що сторона обвинувачення 

зобов’язана добросовісно (без зловживань своїми процесуальними правами) використати всі передбачені законом можливості для дотримання 

прав підозрюваного чи обвинуваченого (зокрема, прав на захист, на доступ до правосуддя, таємницю спілкування, невтручання у приватне життя) 

у разі здійснення КП за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (in absentia). При цьому процедури СДР та ССП можуть застосовуватися 

лише у випадках, коли вичерпано всі процесуальні можливості участі підозрюваного (обвинуваченого) у КП, до речі, у тому числі і за допомогою 

механізмів міжнародного співробітництва під час КП.
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У цій справі ЄСПЛ встановив порушення ст. 6 § 1 КЗПЛ4.
Справедлива сатисфакція: Брауер не подав жодних 

заяв стосовно справедливої сатисфакції.
3. Рішення ЄСПЛ у справі «Valle Pierimpiè Società 

Agricola SPA проти Італії» (заява № 46154/11). Заявник 
Valle Pierimpiè Società Agricola SPA є італійською компа-
нією з обмеженою відповідальністю.

Справа стосувалася заяви стосовно того, що частина 
Венеціанської лагуни, відомої як Valle Pierimpiè, яку при-
дбала компанія-заявник і використовувала для розве-
дення риби, належала національній морській території.

Посилаючись на ст. 1 Протоколу № 1 (захист власно-
сті) КЗПЛ компанія-заявник скаржилася на позбавлен-
ня її долини, яку вона використовувала для розведення 
риби без компенсації, а також на притягнення до відпові-
дальності та сплату потенційно дуже великої суми держа-
ві як компенсацію за незаконне заволодіння власністю.

У своєму рішенні по суті справи від 23.09.14 р. ЄСПЛ 
встановив порушення ст. 1 Протоколу № 1 і постано-
вив, що Італія повинна була сплатити компанії-заявни-
кові 5000 євро (EUR) відшкодування моральної шкоди і 
25 000 євро відшкодування судових та інших витрат. На-
томість судове рішення від 01.09.16 р. стосувалося пи-
тання про застосування ст. 41 (справедлива сатисфакція) 
КЗПЛ стосовно матеріальної шкоди.

Справедлива сатисфакція: з урахуванням дружньо-
го врегулювання, досягнутого між урядом Італії і компа-
нією-заявником, ЄСПЛ прийняв рішення про вилучення 
заяви з реєстру справ, оскільки ця справа стосувалась 
провадження щодо ст. 41 КЗПЛ.

4. Рішення ЄСПЛ у справі «Упіте проти Латвії» (заява 
№ 7636/08). Заявник Жене Упіте є громадянкою Латвії, 
яка народилася в 1945 році і мешкає в Ризі. Справа сто-
сувалася її заперечення проти судді, який розглядав ци-

вільну справу, яку вона порушила, оскільки він перебував 
під слідством у скандалі, пов’язаному з судовою владою.

Влітку 2007 року було проведене прослуховування 
телефонних розмов скандалу в Латвії стосовно незакон-
ної і неетичної поведінки в судовій системі. Зокрема, була 
видана книга, яка містила записи розмов між адвокатами 
відомої латвійської адвокатської компанії і суддями, які 
працювали в різних судах. Таким чином, розслідування 
проводилось робочою групою, створеною Верховним 
судом.

У той же час у 2004 році Упіте подала цивільний позов 
проти третьої сторони. У 2007 році, коли вибухнув скан-
дал, її апеляція з питань права в цьому провадженні очі-
кувала рішення Сенату Верховного суду як касаційного 
суду. Під час касаційного слухання 29 серпня 2007 року 
її адвокат висунув заперечення проти одного з трьох 
суддів із колегії суддів, оскільки він був одним із суддів, 
стосовно яких на той час проводилось розслідування 
за неетичну поведінку в судовій системі. В той же день 
ці сумніви були відхилені двома іншими суддями із ко-
легії суддів, оскільки вони виявили, що ці сумніви були 
засновані лише на припущенні, а відхилення цивільного 
позову Упіте було підтверджене.

У  листопаді  2007  року в  доповіді було вказано, 
що двоє з 15 суддів, діяльність яких розглядалась під 
час розслідування, порушили Кодекс етики суддів: суд-
дя, який розглядав справу Упіте не був серед вказаних 
суддів.

Посилаючись на ст. 6 § 1 (право на справедливий 
судовий розгляд) КЗПЛ Упіте стверджувала, що  один 
із суддів, який розглядав її справу, не був неупередже-
ним тому, що він знаходився під слідством за неетичну 
поведінку на той час.

Відсутність порушення ст. 6 КЗПЛ констатував ЄСПЛ.

4 У світлі наведеного рішення практичний інтерес становить правовий висновок ВСУ, викладений у постанові його Судової палати у кримі-

нальних справах від 29.09.16 р. № 5-246кс(15)16. А саме, ВСУ зазначив, що виходячи з положень п. 2 ч. 3 ст. 129 Конституції України та ст. 10 

(Рівність перед законом і судом) КПК, особа, щодо якої вирішувалось питання про застосування примусових заходів медичного характеру, 

не позбавлена права подавати касаційні скарги на судове рішення, ухвалене в порядку, передбаченому гл. 39 (Кримінальне провадження 

щодо застосування примусових заходів медичного характеру). Принагідно зауважимо, що в рішенні по справі «Плахтєєв та Плахтєєва проти 

України», яке набуло статусу остаточного 12.06.09 р., ЄСПЛ вкотре зазначив, що право доступу до суду, не будучи абсолютним, може підлягати 

законним обмеженням, таким, наприклад, як строки давності, заходи забезпечення позову, нормативне регулювання такого права стосовно 

неповнолітніх та психічно хворих осіб, однак якщо доступ до суду обмежено внаслідок дії закону або фактично, слід з’ясовувати, чи не порушило 

встановлене обмеження саму суть цього права і, зокрема, чи мало воно законну мету і чи існувало відповідне пропорційне співвідношення 

між застосованими засобами і поставленою метою. Водночас у справі «Наталія Михайленко проти України», рішення в якій набуло статусу 

остаточного 30.08.13 р., ЄСПЛ дійшов висновку, що підхід, якого дотримується українське законодавство і згідно з яким особи, навіть визнані 

недієздатними, не мають права на безпосередній доступ до суду, зокрема з метою поновлення своєї цивільної дієздатності, не відповідає за-

гальній тенденції, що панує на європейському рівні, та становить порушення п. 1 ст. 6 КЗПЛ.
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5. Рішення ЄСПЛ у справі «V. M. проти Сполученого 
Королівства» (заява № 49734/12). Ця справа стосувала-
ся скарги психічно хворої жінки на утримання її під вар-
тою як незаконного мігранта для очікування депортації.

Заявником, V. M., була громадянка Нігерії, яка наро-
дилася в 1977 році і мешкала в Вест-Дрейтоні (Англія, 
Сполучене Королівство).

V. M. незаконно в’їхала з сином у Сполучене Ко-
ролівство  18.11.03  р. У  листопаді  2003  року її  син 
був доставлений в лікарню з серйозними травмами, 
а потім його взяли під опіку. V. M. згодом була звину-
вачена в жорстокому поводженні з дітьми і засудже-
на 07.04.08 р. Через серйозність її злочину суддя Суду 
корони рекомендував депортацію. Таким чином V. M. 
знаходилась під вартою до прийняття вироку по кри-
мінальній справі 08.08.08 р.

Протягом наступних трьох років до її звільнення під 
заставу в липні 2011 року V. M. подавала ряд позовів 
для  оскарження рішення про її  депортацію. У  груд-
ні 2008 року імміграційна влада відхилила її апеляцію 
проти її депортації. У червні 2009 року вона також по-
давала запит про скасування рішення про її депортацію 
або про розгляд її тверджень як нового прохання про 
надання притулку, посилаючись на її погане психічне 
здоров’я (рецидивна депресія і  розлад особистості) 
і низький рівень установ для її лікування в Нігерії у ви-
падку її депортації. Через 5 місяців державний секретар 
відмовився розглядати її твердження як нове прохання 
про надання притулку. Дозвіл на подання заяви для су-
дового розгляду був наданий у травні 2010 року, а слу-
хання відбулося в липні 2010 року: Апеляційний і Адмі-
ністративний суди дійшли висновку, що з урахуванням 
серйозного ризику переховування V. M., повторного 
скоєння злочину або завдання шкоди собі або іншим, 
її б на законних підставах утримували під вартою з серп-
ня 2008 року по квітень 2010 року, навіть якщо б була 
розглянута політика на користь альтернативи утримання 
під вартою незаконних мігрантів, які є психічно хворими. 
Заяви про звільнення під заставу були також відхилені 
на тих самих підставах.

Під час утримання під вартою V. M. проходила по-
стійні медичні обстеження і до березня 2010 року під 
час обстеження було виявлено, що її психічне здоров’я 
значно погіршилось. Проте суди переглянули всі ме-
дичні докази в їх рішеннях у справі V. M. і дійшли вис-
новку, що рішення влади не переводити її до лікарні 
було обґрунтованим.

Посилаючись, зокрема, на пункт 1 (право на свобо-
ду та особисту недоторканність) ст. 5, V. M. скаржилася 
на надмірну тривалість її утримання під вартою, а також 
на систему утримання іммігрантів під вартою в Сполу-
ченому Королівстві, зокрема стверджуючи, що крайні 
строки максимального терміну утримання іммігрантів 
під вартою були нечіткими, а також не  існувало авто-
матичного судового перегляду. Вона також скаржилася 
на те, що її утримання під вартою з серпня 2008 року 
(коли був винесений вирок по  кримінальній справі) 
по липень 2010 року (коли було проведене слухання 
її першої заяви про судовий перегляд) не було законним, 
оскільки воно порушувало політику стосовно психічно 
хворих затриманих іммігрантів.

ЄСПЛ встановлено порушення ст. 5 § 1 — стосовно 
періоду утримання під вартою V. M. як незаконного мі-
гранта для очікування висилки між 19 червня і 14 груд-
ня 2009 року.

Справедлива сатисфакція: 3500 євро (EUR) (мораль-
на шкода) і 10 000 євро (видатки і витрати).

6 вересня поточного року ЄСПЛ також ухвалив низку 
рішень, короткий прес-реліз яких ми наводимо нижче.

6. Рішення ЄСПЛ у справі «Циндріч і Бешліч проти 
Хорватії» (заява № 72152/13).

Заявники, Алоїз Циндріч і Катаріна Бешліч є грома-
дянами Хорватії, які народилися в 1973 р. і 1975 р. від-
повідно. Справа стосувалася вбивства їх батьків під час 
Вітчизняної війни в Хорватії. Батьки заявників були вбиті 
в 1992 році на території Хорватії, яка на той час не зна-
ходилася під контролем влади Хорватії і була названа 
окупаційними силами «Республіка Сербська Країна». 
Відповідно до свідчень різних свідків, батьки заявників 
очевидно були викрадені з їх будинку і були застрелені 
в сусідньому селі двома членами сербського озброє-
ного формування, один з яких зараз мешкає в Сербії, 
а інший — в США.

У січні 1992 року влада «Республіки Сербська Краї-
на» провела розслідування вбивства батьків заявників. 
Не існує жодної офіційної інформації стосовно кінцевого 
результату цього розслідування.

У вересні 2000 року влада Хорватії, яка в той час від-
новила контроль над містом, в якому раніше мешкали 
батьки заявників, також провела розслідування. Тому по-
ліція Хорватії провела допит заявників і в січні 2001 року 
суддя окружного суду призначив проведення розсліду-
вання проти двох підозрюваних — які вже втекли з Хор-
ватії — обвинувачених у вбивстві їх батьків.
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У цьому контексті було порушено дві справи про екс-
традицію проти підозрюваних. Зокрема, влада Хорватії 
відповідала владі США з метою екстрадиції одного з підо-
зрюваних. Проте для екстрадиції цього підозрюваного 
необхідно було очікувати закінчення кримінального 
розслідування влади США проти нього за шахрайство 
і неналежне використання офіційних документів.

Інший підозрюваний зараз мешкає в Сербії і отри-
мав громадянство Сербії; тому неможливо здійснити 
його екстрадицію. Проте він надавав свідчення в люто-
му 2009 року владі Сербії на прохання влади Хорватії, 
стверджуючи, що кримінальна справа проти нього і ін-
шого підозрюваного була порушена муніципальним су-
дом «Автономним регіоном Республіки Сербська Країна» 
в 1992 році і вони були виправдані.

Цивільний позов заявників про відшкодування шко-
ди за вбивство батьків спочатку задовольнили, але це 
рішення було скасоване в грудні 2009 року. Вони були 
також зобов’язані сплатити судові видатки держави. Це 
рішення було підтверджене Верховним судом Хорватії 
в червні 2012 року, який встановив, що вбивство батьків 
заявників трапилось на території, яка не знаходилась під 
суверенітетом Хорватії.

У лютому 2013 року заявники подали конституційну 
скаргу, стверджуючи, що в попередніх рішеннях Вер-
ховний суд визнав право на відшкодування шкоди, ви-
кликаної смертю під час Вітчизняної війни в Хорватії. Їх 
конституційна скарга була відхилена в травні 2013 року.

Посилаючись на ст. 2 (право на життя) КЗПЛ, скаржи-
лися, зокрема, на те, що влада Хорватії не вжила належ-
них і відповідних заходів для розслідування вбивства 
їх батьків, яке, за їх словами, було вчинене на підставі 
расизму. Заявники також скаржилася відповідно до ст. 1 
Протоколу №  1 (захист власності) і  ст. 6 § 1 (доступ 
до суду) КЗПЛ на те, що вони були зобов’язані сплати-
ти витрати на представництво держави в провадженні 
про відшкодування збитків, стверджуючи, що це був над-
мірний фінансовий тягар для них і це перешкоджало їх 
доступу до суду.

У цій справі ЄСПЛ констатував відсутність порушення 
ст. 2, порушення ст. 1 Протоколу № 1, порушення ст. 6 
§ 1 КЗПЛ.

Справедлива сатисфакція становила  3400 євро 
(EUR) (матеріальної шкоди), 5000 євро (моральної шко-
ди) і 3000 євро (видатків і витрат) заявникам спільно.

7. Рішення ЄСПЛ у справі «Алімов проти Туреччини» 
(заява № 14344/13). Справа стосувалася скарги особи, 

яка шукає притулку, на його затримання для очікування 
висилки на термін 104 дні.

Заявник Бахтиєр Алімов є громадянином Узбекис-
тану, який народився в 1970 році і мешкає в Газіантепі 
(Туреччина).

У 2010 році Алімов і його сім’я залишили Узбекистан 
і відправилися до Туреччини, нібито рятуючись від гноб-
лення, з яким вони зіткнулися через їх релігійні переко-
нання. Незважаючи на те, що його дружина отримала 
посвідку на проживання в місті Газіантеп, Алімов не зміг 
отримати таку посвідку тому, що він не мав змоги опла-
тити збір на отримання дозволу, і тому проживав неза-
конно.

У квітні 2011 року під час поїздки з Туреччини в Укра-
їну для отримання медичного лікування дружини при-
кордонна служба Туреччини наклала штраф на Алімова 
за незаконне проживання, і йому був заборонений в’їзд 
у країну протягом п’яти років.

У травні 2012 року Алімов і його сім’я спробували 
знову в’їхати в Туреччину через аеропорт Сабіха Гекчен 
у Стамбулі, але його помістили в місце утримання під 
вартою в аеропорту для очікування його повернення 
в Україну. Міністерство внутрішніх справ Туреччини зго-
дом відхилило новий запит Алімова про надання при-
тулку і його заперечення проти повернення.

Після подання заперечення проти рішення Мініс-
терства в червні 2012 року Алімова перевели з аеро-
порту Сабіха Гекчен в Центр вислання іноземців Кумкапі 
в Стамбулі в липні 2012 року. Він знаходився під вартою 
до серпня 2012 року до надання дозволу на тимчасове 
проживання для очікування прийняття рішення стосов-
но його прохання про надання притулку.

Алімов подавав певну кількість скарг відповідно 
до ст. 5 § 1, 2, 4 і 5 (право на свободу і безпеку / право 
бути проінформованим про підстави для арешту / пра-
во на законне затримання після швидкого засуджен-
ня / право на компенсацію) КЗПЛ. Він стверджував, 
зокрема, що процедура тимчасового утримання під 
вартою для очікування депортації в Туреччині не була 
очевидною і, отже, була незаконною; він не був про-
інформований про підстави для його затримання; він 
не мав можливості оскаржити законність його затри-
мання або отримати компенсацію відповідно до наці-
онального законодавства.

Далі посилаючись на ст. 3 (заборона нелюдського 
чи  такого, що  принижує гідність, поводження) КЗПЛ, 
Алімов також скаржився на те, що його утримували під 
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вартою в принизливих умовах, особливо в переповне-
ному центрі утримання під вартою в аеропорту і в центрі 
вислання без можливості прогулянки на свіжому повітрі 
в будь-який час протягом усього періоду його утриман-
ня під вартою. Алімов також посилався на ст. 13 (право 
на ефективний засіб юридичного захисту) окремо і ра-
зом зі ст. 3 (заборона нелюдського чи такого, що прини-
жує гідність поводження), стверджуючи про відсутність 
доступних для нього ефективних національних засобів 
судового захисту для подання скарги на погані умови 
під час утримання під вартою.

У цій справі ЄСПЛ встановив порушення ст. 5 § 1, 2, 4 
і 5 КЗПЛ, а також порушення ст. 3 (поводження, яке при-
нижує гідність) — через матеріальні умови утримання 
Алімова під вартою в аеропорту і центрі вислання та по-
рушення ст.13 разом зі ст. 3 КЗПЛ — через відсутність 
ефективних засобів судового захисту для подання скарги 
на матеріальні умови утримання під вартою в аеропорту 
у центрі вислання.

Справедлива сатисфакція склала 10 000 EUR (мораль-
ної шкоди) і 4330 EUR (видатків і витрат).

8. Рішення ЄСПЛ у справі «Aлтін і Кіліч проти Туреч-
чини» (заява № 15225/08). Заявники Есма Aлтін і Ісмаїл 
Кіліч є громадянами Туреччини, які народилися в 1966 
і 1974 роках і мешкають в Діярбакирі і Аскараї (Туреч-
чина) відповідно.

Справа стосувалася смерті братів Есми Алтін і Ісмаїла 
Кіліча, які були вбиті під час поліцейської операції проти 
РПК (робочої партії Курдистану, незаконної збройної ор-
ганізації), які підозрювались в членстві в цій організації.

03.12.03 р. сили безпеки здійснили рейд на кварти-
ру в Діярбакирі після отримання анонімного наведен-
ня на слід за допомогою телефонного дзвінка стосовно 
присутності терористів в тому місці. Команда з 42 полі-
цейських оточила квартиру, підозрюючи, що мешканці 
готували напад за допомогою бомби.

Наслідком перестрілки з  силами безпеки стала 
смерть братів Алтін і Кіліча (Хюсейн Aлтін і Ібрахім Kіліч), 
які знаходились у квартирі.

18.12.03 р. Алтін подала скаргу до прокуратури на по-
ліцейських, які брали участь в операції, стверджуючи, 
що її брат не був членом незаконної організації, а також 
те, що коли вона відвідала приміщення через кілька днів 
після інциденту, жінка повідомила їй, що її брата вбили 
за межами будівлі після того, як вони були перевезені 
в те місце.

Відповідно до  звіту експерта, сліди пороху були 

знайдені на правій руці Хюсейна Алтін і на обох руках 
Ібрахіма Кіліча.

21.06.07  р. прокурор м. Діярбакир з  урахуванням 
офіційних звітів, тверджень поліцейських і очевидців, 
а також звітів експертів відхилив справу на підставі того, 
що перший постріл був зроблений з середини будівлі, 
а поліцейські використовували свою зброю з метою са-
мозахисту після відмови підозрюваних бути зв’язани-
ми. 13.07.07 р. Алтін і Кіліч оскаржили це рішення на під-
ставі того, що їх брати були вбиті за підозрілих обставин 
з урахуванням того, що обидва вони були вбиті постріла-
ми в голову. 01.08.07 Голова суду м. Сіверек підтвердив 
рішення про відхилення.

Посилаючись, зокрема, на ст. 2 (право на життя) КЗПЛ, 
Алтін і Кіліч скаржилися на порушення права їх братів 
на життя, стверджуючи, що операція не була підготов-
лена таким чином, щоб обмежити застосування сили 
зі смертельними наслідками; вони також скаржилися 
на відсутність ефективного та неупередженого розслі-
дування.

ЄСПЛ встановлено відсутність порушення ст. 2 (право 
на життя) КЗПЛ та порушення ст. 2 (розслідування).

Справедлива сатисфакція становила 10 000 EUR 
(моральної шкоди) кожному заявникові і 4000 EUR (ви-
датків і витрат) заявникам спільно.

9. Рішення ЄСПЛ у справі «Дьондю Гюнель проти 
Туреччини» (заява № 34673/07).

Заявниця Дьондю Гюнель є громадянкою Туреччини, 
яка народилася в 1964 році і мешкає в Стамбулі (Туреч-
чина).

Справа стосувалася смерті сина Гюнель, який підоз-
рювався в членстві в незаконній озброєній організації 
(MKP  — Маоістська Комуністична партія Туреччини) 
і був убитий жандармерією під час антитерористичної 
операції.

09.11.04 р. Аскін Гюнель був убитий під час антитеро-
ристичної операції, яку проводили сили безпеки в регіо-
ні Тунджелі поблизу села Aктулук. У день інциденту була 
складена доповідь, в якій були вказані травми голови 
і стара травма гомілки. За словами Гюнель, оголене тіло 
її сина було передане їй у громадському місці.

10.01.05  р. прокурор м. Тунджелі відхилив позов 
на підставі того, що передбачувані терористи першими 
відкрили вогонь і поранили двох бригадирів, один з яких 
помер внаслідок поранень; прокурор дійшов виснов-
ку, що солдати діяли так для самозахисту. Це рішення 
не було передане Гюнель.
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24.08.05 р. Гюнель подала скаргу на співробітників 
жандармерії, які брали участь в операції на підставі 
того, що її сина, який був оточений силами безпеки 
і вже мав постріл у гомілку, можливо було затрима-
ти живим. Ця скарга була також відхилена в  груд-
ні 2005 року. Рішення було згодом підтримане голо-
вою суду м. Ерзінджан у лютому 2006 року.

Посилаючись, зокрема, на ст. 2 (право на життя) 
КЗПЛ Гюнель стверджувала, що військова операція, 
наслідком якої стала смерть її сина, не була підготов-
лена владою таким чином, щоб максимально змен-
шити застосування сили зі смертельними наслідками. 
Крім того, вона скаржилася на відсутність поглибле-
ного, неупередженого і ефективного розслідування.

ЄСПЛ у  цій справі констатував порушення ст. 2 
КЗПЛ та  ухвалив справедливу сатисфакцію у  розмі-
рі 20 000 EUR (моральної шкоди).

10. Рішення ЄСПЛ у справі «Еркенов проти Туреч-
чини» (заява № 18152/11). Заявник Рамазан Ерке-
нов є громадянином Росії чеченського походження, 
який народився в 1972 році. Справа стосувалася його 
скарги на утримання під вартою в Центрі вислання 
іноземців Газіантеп у Туреччині протягом 18 місяців.

У  2000 році Еркенов втік до  Туреччини під час 
спроби ухилитись від влади Росії, яка згодом пору-
шила проти нього кримінальну справу за підозрою 
в  причетності до  нападу з  використанням бомби 
на мечеть у Чечні. Суди Туреччини згодом відхили-
ли запит влади Росії стосовно екстрадиції Еркенова.

У  січні  2008 року Еркенов був затриманий ту-
рецькою поліцією в Стамбулі під час операції проти 
Аль-Каїди і був затриманий для очікування судового 
рішення. Він був звільнений у січні 2009 року. Згодом 
його помістили під варту в Центрі вислання іноземців 
в м. Газіантеп до його звільнення в липні 2010 року 
за  умови, що  він залишить Туреччину протягом 
15 днів.

У той же час запити Еркенова на надання притулку 
та посвідки на проживання були відхилені.

Посилаючись, зокрема, на ст. 5 § 1, 2, 4 і 5 (право 
на свободу і безпеку / право на отримання інформації 
про підстави для арешту / право на законне затриман-
ня після швидкого засудження / право на компенсацію) 
Еркенов скаржився на незаконне затримання без надан-
ня можливості оскаржити законність його затримання, 
а також на те, що він не був належним чином проінфор-
мований про підстави для його затримання та на відсут-

ність права на компенсацію відповідно до національного 
законодавства.

Порушення ст. 5 § 1, 2, 4 і 5 КЗПЛ встановлено ЄСПЛ.
Справедлива сатисфакція: 7500 EUR (моральної 

шкоди) і 5200 EUR (видатків і витрат).
11. Рішення ЄСПЛ у справі «Ясмін Доган проти Ту-

реччини» (№ 40860/04). Заявниця Ясмін Доган є грома-
дянкою Туреччини, яка народилася в 1973 році і мешкає 
в м. Ескішехір (Туреччина).

12.11.03  р. колеги Ахмеда Догана почули постріл 
і знайшли його у своєму кабінеті, в якому він сидів з сер-
йозною травмою. Він був доставлений у лікарню, в якій 
помер від отриманих поранень 14.11.03 р.

Негайно було розпочато розслідування. З отриманих 
доказів виявилось, що Ахмет Доган мав проблеми з його 
начальником (I. A.), який був суб’єктом адміністративного 
розслідування порушень стосовно надання відпустки 
призовникам, які він нібито надавав в обмін на певні 
послуги. За словами його дружини, Ахмет Доган бояв-
ся, що він буде звинувачений комісією з розслідування 
в діях, скоєних лейтенантом І. А. До свого самогубства 
Ахмет Доган також нібито передав посилку призовни-
кові, повідомивши йому, що в ній містились документи, 
які виявляють провину I. A.; проте документи не були 
знайдені в посилці, про яку йде мова.

09.03.04  р. військовий прокурор відхилив справу 
на підставі того, що не існувало переконливих свідчень 
того, що ставлення лейтенанта I. A спонукало Ахмета 
Догана до самогубства.

Доган оскаржила це рішення, стверджуючи, що лей-
тенант I. A ніс основну відповідальність за самогубство 
її чоловіка, але її апеляційна скарга була відхилена вій-
ськовим судом 08.04.04 р.

Тим часом адміністративне розслідування встанови-
ло, що лейтенант I. A. тиснув на Ахмета Догана, погро-
жуючи йому та ображаючи його за присутності інших 
співробітників. У липні 2004 року Доган подала позов про 
відшкодування збитку до Вищого військового адміністра-
тивного суду, стверджуючи про існування причинно-на-
слідкового зв’язку між смертю чоловіка і поведінкою I. A., 
але скарга була відхилена.

У той же час були порушені дві кримінальні справи 
проти I. A. за звинуваченнями в змушенні підлеглих вико-
нувати приватну роботу і зловживанні повноваженнями 
як посадової особи у стосунках з ними. Він був визнаний 
винним у двох провадженнях у травні та липні 2006 року, 
але отримав умовний вирок.
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Посилаючись, зокрема, на ст. 2 (право на життя) КЗПЛ, 
Доган скаржилася на самогубство її чоловіка на підставі 
того, що воно стало наслідком умов праці. Вона також 
критикувала відсутність ефективного розслідування 
кримінальної справи.

ЄСПЛ у цій справі встановив відсутність порушення 
ст. 2 (право на життя в матеріальному аспекті) та пору-
шення ст. 2 (в аспекті відсутності ефективного розсліду-
вання) КЗПЛ.

Справедлива сатисфакція: 20 000 EUR (моральної 
шкоди) і 2000 EUR (видатків і витрат).

15 вересня 2016 року ЄСПЛ ухвалив ще низку рішень, 
короткий прес-реліз яких ми наводимо нижче.

12. Рішення ЄСПЛ у  справі «Йохансен проти Ні-
меччини» (заява № 17914/10). Заявниця Рут Маріон 
Йохансен є громадянкою Німеччини, яка народилася 
в 1970 році і зараз мешкає в Лондоні. Справа стосувалася 
рішення національних судів не визнавати її заперечення 
проти наказу про призначення покарання, яке, як вона 
стверджувала, вона ніколи не отримувала.

У жовтні 2008 року пані Йохансен, яка була визнана 
винною в утриманні і розтраті заробітної плати співро-
бітників і засуджена до штрафу, було призначене по-
карання. Відповідно до запису обслуговування, вида-
ного кур’єром, наказ про призначення покарання був 
поміщений у поштову скриньку поруч з місцем про-
живання Йохансен 07.11.08 р., оскільки було немож-
ливо передати його їй особисто. У грудні 2008 року 
Йохансен подала заперечення проти призначення 
покарання до районного суду у Франкфурті-на-Май-
ні і подала заяву про відновлення провадження. Вона 
стверджувала: стосовно її заперечення не закінчився 
строк давності. Відповідно до національного законо-
давства воно мало бути подане протягом двох тижнів 
після його вручення, оскільки наказ про призначення 
покарання не  був вручений їй  07.11.08  р. Вона діз-
налася про наказ про призначення покарання лише 
в грудні 2008 року, коли знайшла рахунок у поштовій 
скриньці з проханням сплатити штраф.

Її заперечення згодом було відхилене, районний 
суд вважав, що  наказ про призначення покарання 
був вручений Йохансен 07.11.08 р., оскільки він був 
засвідчений записом обслуговування. Під час оціню-
вання доказів суд розглянув допит кур’єра поліцією як 
свідка і детально розглянув заяви, зроблені Йохансен, 
а також три заяви замість клятви, зроблені її матір’ю, 
чоловіком і адвокатом.

Наступна апеляційна скарга Йохансен також була 
відхилена. Обласний суд у Франкфурті-на-Майні по суті 
підтвердив обґрунтування районного суду і підкреслив, 
що Йохансен не надала судам достатні докази для під-
твердження того, що вона не отримала наказ про при-
значення покарання.

У кінцевому рахунку Федеральний конституційний 
суд відмовився розглядати конституційну скаргу пані 
Йохансен у вересні 2009 року.

Посилаючись на ст. 6 § 1 (доступ до суду) КЗПЛ пані 
Йохансен скаржилася на те, що рішення національних 
судів не  визнавати її  заперечення проти наказу про 
призначення покарання позбавляло її можливості бути 
вислуханою в суді і можливості захисту. Вона стверджу-
вала, зокрема, що стандарт надання доказів, якого вона 
повинна була дотримуватися, був занадто суворим. Про-
те ЄСПЛ установив у цій справі відсутність порушення 
ст. 6 § 1 КЗПЛ.

13. Рішення ЄСПЛ у справі «Хамроєв і інші проти 
України» (заява № 41651/10).

Заявниками є Умід Хамроєв, громадянин Узбекистану, 
який народився в 1976 році і мешкає в Швеції; Косім Да-
даханов, який народився в 1966 році і мешкає в Україні 
та стверджує, що він є громадянином Росії (але українська 
влада звертається до нього, як до громадянина Узбекис-
тану); Уткір Акрамов, громадянин Узбекистану, який наро-
дився в 1985 році і мешкає в Сполучених Штатах Америки; 
Шоділбек Соібжонов, громадянин Росії, який народився 
в 1970 році і мешкає в Україні. Всі чотири заявники скар-
жилися на утримання під вартою в Україні для очікуван-
ня екстрадиції в Узбекистан. Влада Узбекистану внесла 
їх в міжнародний перелік осіб, які розшукуються, після 
порушення кримінальної справи проти них за підозрою, 
серед іншого, в закликах до повстання і участі в релігійних 
фундаменталістських, екстремістських, сепаратистських 
або інших заборонених організаціях.

Вони були заарештовані в Україні 15 червня, 29 черв-
ня, 8 липня і 2 липня 2010 року відповідно та їх утриму-
вали під вартою до отримання запиту про екстрадицію 
від влади Узбекистану. Після отримання формального 
запиту про екстрадицію перших трьох заявників у лип-
ні 2010 року влада України призначила їм арешт для очі-
кування екстрадиції на термін, який не повинен був пере-
вищувати 18 місяців. З того часу до листопада 2010 року 
влада України подала запит про екстрадицію стосовно 
перших трьох заявників, розглядаючи обставини, які 
могли б перешкодити їх екстрадиції відповідно до націо-
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нального законодавства, у тому числі їх потенційний ста-
тус біженців. У листопаді 2010 року органи прокурату-
ри отримали повідомлення з обласної прокуратури, які 
рекомендують відмовити в екстрадиції заявників. Було 
встановлено, що влада Узбекистану не надала достат-
ньої інформації про дії, в яких підозрювались заявники 
в Узбекистані. З того часу і до звільнення заявників у січні 
і лютому 2012 року заявники також подавали запити про 
надання притулку в Україні, перший і третій заявники 
подавали запити владі Швеції і Сполучених Штатів (у кін-
цевому рахунку отримали притулок).

Стосовно четвертого заявника, Соібжонова, то він 
був звільнений 05.08.10 р., оскільки до того часу не було 
отримано запиту про екстрадицію. Слідчі органи згодом 
прийняли рішення в кожній справі відмовити в екстра-
диції на підставі того, що злочин, за який він був звину-
вачений відповідно до законодавства Узбекистану, не є 
злочином відповідно до кримінального законодавства 
України.

Посилаючись на ст. 5 §1 (право на свободу та осо-
бисту недоторканність) КЗПЛ, перші три заявники по-
дали деяку кількість скарг стосовно їх утримання під 
вартою для очікування екстрадиції. Хамроєв, перший 
заявник, стверджував, що його утримання під вартою 
з 15 по 24 червня було незаконним, оскільки воно було 
засноване на законодавстві, яке не передбачало проце-
дуру утримання під вартою для очікування екстрадиції. 
Перші три заявники також стверджували, що проваджен-
ня стосовно екстрадиції в їх справах не було проведене 
з належною ретельністю. Наприкінці Соібжонов, четвер-
тий заявник, стверджував відповідно до ст. 5 § 1, що його 
утримання під вартою не було обґрунтованим, оскільки 
злочин, за який він знаходився в розшуку в Узбекистані, 
не передбачав покарання відповідно до законодавства 
України, а також тому, що він зіткнувся б із ризиком жор-
стокого поводження у випадку екстрадиції.

ЄСПЛ установив порушення ст.  5 § 1  — стосов-
но Хамроєва, через незаконність його утримання під 
вартою з 15 по 24 червня 2010 року, порушення ст. 5 
§ 1 — стосовно Хамроєва, Дадаханова і Акрамова сто-
совно нездатності національної влади провести про-
вадження про їх екстрадицію з належною ретельністю 
після 22.11.10 р. Крім того, ЄСПЛ визнав заяву неприй-
нятною стосовно Соібжонова.

Справедлива сатисфакція: 10000 євро (EUR) відшко-
дування моральної шкоди кожному, Хамроєву, Дадаха-
нову і Акрамову.

14. Рішення ЄСПЛ у справі «Саймон Прайс проти 
Сполученого Королівства» (заява № 15602/07).

Заявник Саймон Прайс є  громадянином Сполуче-
ного Королівства, який народився в 1945 році і зараз 
знаходиться під вартою в HMP Long Lartin (Англія, Спо-
лучене Королівство). Справа стосувалася кримінальної 
справи, в якій Прайс був засуджений за спробу ввезення 
кокаїну в Сполучене Королівство. В період з 16 травня 
по 13 липня 2005 року Прайс був засуджений суддею 
в Суді корони в Снеарсбруці за різні злочини, пов’язані 
зі спробою ввезення кокаїну на суму 35 мільйонів фунтів 
стерлінгів у Сполучене Королівство через порти в Нідер-
ландах і Бельгії. Він був визнаний винним присяжними 
одноголосно 13 липня 2005 року.

В апеляційній скарзі він стверджував, що ці проваджен-
ня проти нього були несправедливими, посилаючись, зо-
крема, на три підстави: читання під час слухання справи 
заяв митного брокера, зареєстрованого в Антверпені (від-
повідальний за видачу ліцензії на відправлення товарів, 
про які йде мова, і сплату мита) тому, що він відмовився 
з’явитися до суду для надання свідчень; приховування 
обвинуваченням доказів телефонного дзвінка безпосе-
редньо до арешту Прайса і організація транспортуван-
ня до Нідерландів контейнера, в якому були приховані 
наркотики; а також встановлення екранів безпеки в суді 
для Прайса, для приховування його від публіки, оскільки 
він раніше брав участь в підкупі присяжних. Апеляцій-
ний суд відхилив ці підстави для апеляції, постановивши, 
що не існувало жодних підстав для критикування визнан-
ня заяв митного брокера в суді або визнання того, що об-
винувачення не виконало свій обов’язок розголошувати 
інформацію, а питання заходів безпеки були «повністю 
і справедливо» розглянуті суддею першої інстанції.

Посилаючись, зокрема, на  ст.  6 § 1 і  3 (d) (право 
на справедливий судовий розгляд / право на отриман-
ня дозволу на присутність і допит свідків у суді) КЗПЛ, 
Прайс стверджував, що кримінальне провадження проти 
нього було несправедливим, зокрема, через визнання 
свідчень з чужих слів у суді. Натомість ЄСПЛ констатував 
відсутність порушення ст. 6 § 1 КЗПЛ разом зі ст. 6 § 3 (d).

15. Заявник Леонід Нікіфор,у справі ЄСПЛ «Нікіфор 
проти Республіки Молдова» (заява № 52205/10; рі-
шення від 20.09.2016 р.) є громадянином Молдови, 
який народився в 1966 році і мешкає в Кишеневі. Справа 
стосувалася його твердження, що цивільне провадження 
стосовно його статусу акціонера компанії було неспра-
ведливим.
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Нікіфор був власником 50 % акцій компанії з обме-
женою відповідальністю, створеної у 2002 році. В січ-
ні 2009 року власник інших 50 % акцій компанії, А. Н., 
подав позов до Господарського суду в Кишеневі з ви-
могою виключити Нікіфора з переліку акціонерів тому, 
що він не заплатив за його частину акцій. Господарський 
суд в Кишеневі відхилив позов на підставі того, що в 
нього закінчився термін давності. Проте це рішення 
суду першої інстанції було згодом скасоване під час апе-
ляції. Господарський апеляційний суд прийняв рішення 
на користь А. Н., покладаючись виключно на прото-
кол зборів акціонерів від 20.02.07 р., поданий адвока-
том А. Н., в якому Нікіфор визнав, що він не заплатив 
за сукупність його акцій і пообіцяв заплатити за них 
протягом одного місяця. У грудні 2009 року Верховний 
суд відхилив апеляцію Нікіфора з питань права, також 
покладаючись на протокол від 20.02.07 р., і постановив, 
що він не заплатив за всю сукупність його акцій в ком-
панії. Ні господарський апеляційний, ні Верховний суд 
не відреагували на твердження Нікіфора стосовно того, 
що у позову А. Н. закінчився строк давності, а також 
стосовно того, що його підпис на протоколі, який вико-
ристовувався як доказ проти нього, був підроблений.

Нікіфор ініціював кримінальне провадження про-
ти А. Н. за  підробку протоколу акціонерів компанії 
від 20.02.07 р., яка все ще очікує свого вирішення судом.

Посилаючись, зокрема, на ст. 6 § 1 (право на спра-
ведливий судовий розгляд) КЗПЛ, Нікіфор стверджував, 
що цивільне провадження було несправедливим, зо-
крема тому, що суди не застосували строки позовної 
давності в його справі та відмовилися від визначення 
експертом справжності підпису на протоколі, який ви-
користовувався як основна частина доказів проти нього.

ЄСПЛ встановив порушення ст. 6 § 1 КЗПЛ.
Справедлива сатисфакція: 2500 євро (EUR) (мо-

ральної шкоди ) і 2000 EUR (компенсація інших витрат).
16. У справі «Ярослав Білоусов проти Росії» (рі-

шення ЄСПЛ від 04.10.16 р.) вперше ЄСПЛ розглянув 
сумісність з вимогами ст. 3 і 6 КЗПЛ перебування під-
судних у залі суду в скляній кабіні: «<…> взагалі кажу-
чи, розміщення підсудних за скляними перегородками 
або в скляних кабінах саме по собі не виключає елемент 
приниження, достатнього для досягнення мінімального 
рівня жорстокості, як у випадку з металевими клітками. 
Цей рівень може бути досягнутий, однак, якщо урахо-
вувати обставини в цілому, призведе до їх страждання 
або труднощів, інтенсивність яких перевищує немину-

чий рівень страждань, властивий триманню під вартою 
<…>».

ЄСПЛ зазначив, що 10 обвинувачених знаходилися 
в скляній кабіні розміром 5,4 м2, тому не залишилося 
практично жодного місця між ними. Вони повинні були 
брати участь у судовому засіданні у цих умовах протя-
гом декількох годин три дні на тиждень протягом двох 
місяців. Крім того, судовий процес заявників мав значний 
резонанс у суспільстві, тому за цим процесом уважно 
стежили як національні, так і міжнародні ЗМІ, тож заявни-
ки постійно знаходилися під пильною увагою широкого 
загалу в цій тісній обстановці. Ці елементи стали достат-
німи для ЄСПЛ, щоб зробити висновок про те, що умо-
ви в скляній кабіні Мосміськсуду принижують гідність, 
поводження в порушення ст. 3 КЗПЛ (що автоматично 
потягнуло порушення ст. 6 КЗПЛ. ЄСПЛ було важко при-
мирити приниження гідності під час поводження з за-
явником в ході судового розгляду з поняттям справед-
ливого судового розгляду, беручи до уваги важливість 
рівності сторін, презумпції невинуватості і довіри, яку 
суди в демократичному суспільстві повинні вселяти гро-
мадськості, перш за все обвинуваченому.

Що стосується їх подальшого затримання в скляній 
кабіні, ЄСПЛ зазначає, що розташування двох кабін до-
зволила заявнику мати не менше 1,2 м2 особистого про-
стору, що дозволяє уникнути незручності і принижен-
ня переповненістю. Тим не менш: <…> заявник та інші 
підсудні були відокремлені від решти залу слухання 
склом — фізичним бар’єром, який деякою мірою об-
межив їх пряму участь у судовому засіданні. Крім того, 
таке розташування унеможливило для заявника кон-
фіденційні контакти з його адвокатом, з яким він міг 
спілкуватися тільки через мікрофон і  в безпосеред-
ній близькості від поліцейських охоронців. Крім того, 
кабіна не була обладнана, щоб дозволити заявникові 
обробляти документи або  робити нотатки <…> Суд 
першої інстанції, схоже, не визнав вплив цих судових 
механізмів у сфері прав заявника на захист і не вжив 
жодних заходів для компенсації цих обмежень <…>. 
Звідси випливає, що  під час слухання справи у  суді 
першої інстанції права заявника на ефективну участь 
у розгляді та отримання практичної і ефективної юри-
дичної допомоги були обмежені, і ці обмеження не були 
ні необхідними, ні пропорційними.

ЄСПЛ дійшов висновку, що кримінальна справа проти 
заявника було розглянута в порушення ст. 6 § 1 і 3 (б) 
і (с) КЗПЛ.




