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СТАТТЯ 2 
 

Ефективне розслідування 

Незалежне та компетентне розслідування катастрофи військового 
літака під час авіашоу, яка призвела до численних смертей серед 
глядачів: порушення відсутнє  
Рішення у справі «Міхно проти України» (Mikhno v. Ukraine) № 32514/12 від   
1 вересня 2016 року (секція V) 

Факти – під час здійснення фігури пілотажу на авіашоу, яке було 
організовано ВПС України на Скнилівському аеродромі в Львові у 
2002 році, розбився військовий літак, загинуло 77 глядачів, у тому числі 
родичі заявників. За результатами національного розслідування 
встановлено, що основною причиною катастрофи стала технічна помилка 
військового пілота, який виконував непередбачений наказом маневр 
вищого пілотажу, та неспроможність допоміжного екіпажу вчасно 
запобігти цьому. Слідчі органи також дійшли висновку про існування 
суттєвих недоліків, пов’язаних із організацією безпеки під час шоу, які є 
результатом як неналежно виписаних загальних нормативних положень, 
так і невиконання всіх розумно можливих заходів для мінімізації ризику 
для життя глядачів. П’ятьох військових офіцерів, уключаючи директора й 
пілотів шоу, причетних до аварії, було засуджено до різних термінів 
тюремного ув’язнення. 

Проти низки інших військовослужбовців, уключаючи кількох офіцерів 
високого рангу ВПС, було розпочато дисциплінарні провадження, зокрема 
деяких з них звільнено зі служби або понижено в посаді. 

Право – стаття 2: відповідальність держави-відповідача за аварію 
настала через недбалість і помилки її військових пілотів та їх допоміжного 
екіпажу, а також через нездатність інших компетентних органів і 
посадових осіб застосувати необхідні процедури, запобіжні заходи та 
заходи для забезпечення більш безпечного для глядачів авіапростору, а 
також належної підготовки допоміжного екіпажу до його місії. 

Суд насамперед розглянув, чи держава-відповідач виконала свої 
процесуальні зобов’язання за статтею 2, перед тим як визначити, чи ще 
існує необхідність виносити рішення по суті порушення. 
 
(а) Процесуальна частина 
 
(і) Незалежність розслідування – відповідно до національного 
законодавства прокурори, слідчі та всі судді у справі були 
військовослужбовцями Збройних Сил України. 
Попри це не було будь-якої підпорядкованості або особливих відносин між 
відповідачами й слідчими, експертами, прокурорами та суддями, які брали 
участь у цій справі. Висновки, зроблені прокуратурою щодо обставин 
аварії, були по суті аналогічні тим, що зроблені багатьма іншими 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165755
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суб’єктами, які одночасно розслідували цю катастрофу. Не було жодної 
відмови чи будь-якої спроби приховати факти або обставини, важливі для 
встановлення істини. Таким чином, національне розслідування було 
досить незалежним для цілей статті 2. 

(іі) Компетентність розслідування – не встановлено жодного прояву 
свавілля в національних рішеннях, що вимагало би перегляду по суті в 
інтересах Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: 
беручи до уваги характер учинених офіцерами правопорушень, їх 
покарання не було настільки м’яким, щоб виходити за межі розсуду, яким 
користувалися національні судові органи. 

Рішення національних судів не переслідувати певних посадових осіб і 
виправдати чотирьох високопоставлених чиновників ВПС базувалися на 
ретельному встановленні та оцінці відповідних фактів. Зокрема, судові 
органи визначили, що безпосередньою причиною аварії стало 
непередбачене рішення першого пілота відхилитися від пілотного 
завдання, а тому притягнення до відповідальності старших посадових осіб 
за неналежний контроль підготовки й продуктивності пілота 
складатимуть надмірно широку інтерпретацію військового статуту та 
інших відповідних правових актів. 

Слідством було встановлено достатньо обставин, які спричинили аварію, 
та визначено як кримінальну, так і дисциплінарну відповідальність для 
посадових осіб, безпосередньо чи опосередковано відповідальних за неї. 
Воно таким чином відповідає вимогам достатності для цілей статті 2 
Конвенції.  

(ііі) Оперативність, доступність матеріалів та інші процесуальні аспекти 
розслідування – беручи до уваги фактичну складність справи й кількість 
учасників, яку становило кілька сотень потерпілих, розслідуванню вдалося 
уникнути зволікання, що є необхідною умовою для цілей статті 2.  

Як висновок, відзначимо, що розслідування було достатньо незалежним, 
кваліфікованим і швидким, а заявники володіли необхідним доступом до 
справи. Держава-відповідач таким чином виконала свій процесуальний 
обов’язок на користь статті 2. 

 
(b) Матеріальна частина – це питання було достатньо враховано на 
національному рівні.  
Висновок: відсутність порушення (прийнято одноголосно). 
 

Стаття 6 (незалежність і неупередженість військових судів): у 
міжнародному праві у сфері захисту прав людини існувала тенденція, що 
закликала держави діяти з обережністю стосовно використання 
військових судів і, зокрема, виключити з їх юрисдикції повноваження щодо 
прийняття рішень за звинуваченням у таких серйозних порушеннях прав 
людини, як позасудові страти, насильницьке зникнення й тортури. Проте 



Інформаційний листок № 199  9 

 

до судового провадження по суті цієї справи не можна підходити так само, 
як і до проваджень стосовно серйозних навмисних порушень прав людини, 
які не можуть бути охоплені юрисдикцією звичайних військових судів. 
Зокрема, ця справа стосується авіакатастрофи, що призвела до дуже 
серйозних, але ненавмисних пошкоджень. Причетних військовослужбовців 
звинувачували в недбалому виконанні своїх обов’язків, обсяг яких був 
предметом спору й повинен був вирішуватися в судовому порядку. Тому 
кримінальний аспект цього провадження був дуже тісно пов’язаний із 
військовою службою відповідачів. За таких умов пред’явлення 
кримінального обвинувачення та, у контексті вітчизняної правової 
традиції, подання відповідних цивільних позовів до військового суду для їх 
одночасного розгляду не суперечило Конвенції. 

Однак Суд повинен був звернути увагу на склад відповідних військових 
судів і вивчити законодавчі та практичні гарантії незалежного й 
неупередженого вирішення цих позовів. 

У цій справі військові судді були військовими офіцерами (відповідно до 
національного законодавства такі судді перебувають у штаті Збройних 
Сил, які підпорядковані Міністерству оборони). Попри це їх статус не 
передбачає, що вони мають  звітувати про свою діяльність будь-якому 
військовому чиновнику. Насправді національним законодавством 
заборонено здійснення військовими суддями будь-яких обов’язків, крім 
розгляду справ. Критерії прийнятності для посади військового судді (крім 
вимоги бути військовослужбовцем), а також порядок їх призначення, 
просування по службі, дисципліни й звільнення  аналогічні критеріям 
прийнятності їх цивільних колег. Не було жодної підстави вважати, що 
Міністерство оборони або будь-який інший військовий чиновник 
втручатимуться у ці процеси. 

Крім того, відповідно до національного законодавства військові суди  
інтегровано в систему судів загальної юрисдикції. Вони діяли за такими 
самими процесуальними правилами, що й звичайні суди під час розгляду 
кримінальних справ. Ці процесуальні правила надають заявникам 
можливість брати участь у розгляді справи, оскільки відповідне право 
було би надано в загальних судах. 

Щодо фінансового забезпечення та судового адміністрування, то 
Верховний Суд України, до складу якого входила Військова колегія, має 
окреме фінансування. Основну відповідальність за управління 
військовими судами нижчого рівня покладено на Державну судову 
адміністрацію. Попри те, що в Міністерства оборони збереглись деякі 
повноваження стосовно управління цими судами й деякими пільгами для 
суддів військових судів, власне, їх недостатньо для того, щоб поставити під 
сумнів неупередженість і незалежність останніх. 

За відсутності будь-яких інших ознак існування особливих відносин між 
підсудними й суддями, залученими до розгляду цивільних позовів, або 
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будь-яких інших обґрунтованих аргументів заявників щодо об’єктивної 
відсутності незалежності чи упередженості суддів немає жодних підстав 
для висновку про те, що військовим суддям у цій справі бракувало 
структурної незалежності або ж вони діяли в інтересах Збройних Сил чи 
Міністерства оборони під час винесення рішень за цивільними позовами 
заявників.  

Висновок: заява неприйнятна (очевидно необґрунтована). 

Суд одноголосно встановив порушення в частині надмірної тривалості 
розгляду справ (стаття 6 Конвенції) і відсутність ефективного засобу 
правового захисту щодо цього (стаття 13 Конвенції). 

Стаття 41: першому заявнику присуджено виплатити компенсацію в 
розмірі 3,600 євро моральної шкоди у зв’язку з надмірно тривалим 
розглядом судової справи (статті 6 та 13); вимоги щодо компенсації 
матеріальної шкоди відсутні.  

(Див. також «Світлана Атаманюк та інші проти України» (Svitlana 
Atamanyuk and Others v. Ukraine) № 36314/06 від 1 вересня 2016 року.) 

СТАТТЯ 3 

Позитивні зобов’язання (матеріальний аспект) 

Обов’язок керівництва в’язниці  звернутися за незалежною медичною 
оцінкою для забезпечення ефективного лікування наркозалежного 
в’язня: порушення 
Рішення у справі «Веннер проти Німеччини» (Wenner v. Germany) № 62303/13 
від 1 вересня 2016 року (секція V) 

   Факти – заявник – в’язень із давньою героїновою наркотичною 
залежністю. З 1991 по 2008 роки до нього було застосовано замісну 
підтримуючу терапію під постійним наглядом медиків. У 2008 році його 
було ув’язнено й це лікування припинилося. 

    У своїй скарзі до ЄСПЛ, посилаючись на статтю 3 Конвенції, заявник 
скаржиться на відмову керівництва адміністрації в’язниці забезпечити 
йому замісну терапію, що, на його думку, було єдиним правильним 
рішенням у зв’язку зі станом його здоров’я. Заявник розкритикував 
відмову адміністрації в’язниці дозволити позаштатному лікарю вивчити 
питання необхідності пацієнта в ліках замісної підтримуючої терапії, яка 
давала позитивні результати в період до його ув’язнення.  

   Право – стаття 3: уряд повинен був надати достовірні й переконливі 
докази того, що заявник отримує всебічну й належну медичну допомогу в 
місцях позбавлення волі. Низка серйозних показників вказує на те, що 
замісна терапія може розглядатися як необхідне медичне лікування для 
заявника. Тривалий час він був вираженим опіоїдним наркоманом. Усі його 
спроби подолати свою залежність були марними й не було сподівань на те, 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165750
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165758
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що він може вилікуватися від наркотичної залежності. Крім того, було 
очевидно, що заявник страждав від хронічного болю через довготривале 
споживання наркотиків. До затримання до нього протягом сімнадцяти 
років застосовувався метод замісної підтримуючої терапії наркотиками під 
медичним наглядом. У Рекомендації Федеральної медичної асоціації щодо 
замісної терапії опіатної залежності йдеться, що замісну терапію було 
випробувано з наукової точки зору як терапію для вираженої залежності 
від опіатів. Доступ до замісної медичної терапії, у принципі, існує як поза 
межами, так і в межах в’язниць Німеччини (як і в більшості держав-членів 
Ради Європи) та фактично забезпечується у в’язницях інших земель 
Німеччини, крім Баварії, де був затриманий заявник. 

Суд зазначив, що існувало серйозне свідчення того, що замісна 
підтримуюча терапія може вважатися необхідним медичним лікуванням 
для заявника: це було підтверджено як лікарями, які приписували замісну 
терапію заявнику ще до його затримання, так і двома незалежними 
лікарями, один з яких оглядав заявника особисто. Це означає, що місцева 
адміністрація була зобов’язана розглядати з особливою увагою питання 
про те, чи було би продовження абстинентно-орієнтованої терапії 
доцільним медичним реагуванням.  

Водночас не було жодних ознак того, що місцеве керівництво на основі 
експертної медичної думки розглянуло необхідність замісної терапії 
наркотиків відповідно до критеріїв, установлених національним 
законодавством і медичними рекомендаціями. Незважаючи на попереднє 
медичне лікування заявника методом замісної терапії протягом 
сімнадцяти років, ніхто не підтримав думку, висловлену зовнішніми 
лікарями, про необхідність розглянути питання про продовження надання 
заявнику цього виду лікування.  

Висновок: порушення (одноголосно). 

Стаття 41: установлення порушення Конвенції саме по собі є 
справедливою сатисфакцією для будь-якої нематеріальної шкоди. Вимоги 
щодо матеріальної шкоди відхилені.  

(Див. також дослідження щодо справ, пов’язаних із здоров’ям (Health-related 
issues in the case-law of the ECHR), а також інформаційно-тематичний 
листок щодо здоров’я в’язнів (Prisoners’ health-related rights).) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_health.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_health.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Research_report_health.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Prisoners_health_ENG.pdf
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Видворення 

Пропонована депортації сім’ї, якій погрожує Аль-Каїда, до Іраку: 
депортація означатиме порушення Конвенції 
Рішення у справі «Дж.К. та інші проти Швеції» (J.K. and Others — Sweden) 

№ 59166/12 від 23 серпня 2016 року (Велика палата) 
 
Факти – заявники, подружня пара та їх син, були громадянами Іраку. Вони 
звернулися з проханням про надання притулку в Швеції на підставі 
існування ризику переслідування їх з боку бойовиків Аль-Каїди в Іраку, 
оскільки перший заявник працював для американських клієнтів, що 
працювали на базі збройних сил США в Іраку протягом багатьох років. 
З 2004 по 2008 роки він і його сім’я піддавалися серйозним погрозам та 
насильству з боку Аль-Каїди, були спроби замаху на їх життя, першого 
заявника було двічі поранено, його брата викрадено у 2005 році, а дочку 
вбито в жовтні 2008 року, коли був обстріляний автомобіль, у якому їхали 
вона й перший заявник. На цьому етапі перший заявник перестав 
працювати й сім’я переховувалася в різних місцях Багдада. Хоча члени 
Аль-Каїди чотири чи п’ять разів нападали на бізнес першого заявника, він 
стверджував, що з 2008 року не отримував будь-яких особистих погроз, 
оскільки сім’я постійно змінювала місце проживання. Перший заявник 
залишив Ірак у 2010 році, а у 2011 році приєдналися другий і третій 
заявники. 

Міграційна служба Швеції відхилила їхнє клопотання про надання 
притулку. Її рішення було підтримано міграційним судом у 2012 році на тій 
підставі, що злочинні дії Аль-Каїди вчинялися кілька років тому назад, а 
перший заявник більше не мав зв’язків з американцями. У випадку, якщо 
загроза все ще залишається, ймовірно, що іракська влада має волю та 
можливості для захисту сім’ї. 

У рішенні від 4 червня 2015 року (інформаційний листок № 189) Палата 
ЄСПЛ постановила п’ятьма голосами проти двох, що виконання наказу про 
депортацію заявників не призведе до порушення статті 3 Конвенції. 
19 жовтня 2015 року справу було передано на розгляд Великої палати на 
вимогу заявників. 

Право – стаття 3: Суд підтвердив, що вислання іноземця 
державою-учасницею може викликати питання в межах статті 3 ЄКПЛ, а, 
отже, спричинить відповідальність цієї держави в рамках Конвенції, якщо 
існують серйозні підстави вважати, що особі, про яку йдеться, у разі 
депортації загрожуватиме реальна небезпека в країні призначення, що 
суперечитиме статті 3. Оцінка існування реального ризику забороненого 
поводження повинна була бути здійснена в контексті сьогоднішньої 
ситуації й мала би орієнтуватися на передбачувані наслідки депортації 
заявника в країну призначення, ураховуючи загальну ситуацію та особисті 
обставини заявника. 

(А) Загальна ситуація – Суд визнав, що хоча безпекова ситуація в Багдаді 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165442
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погіршилася, інтенсивність насильства не досягла такого рівня, який би 
представляв реальний ризик, що суперечитиме статті 3. Варто оцінити, чи 
є ймовірність того, що особисті обставини є такими, що становитимуть 
ризик у випадку видворення до Іраку.  
 
(Б) Особисті обставини – Суд зазначив, що особи, які звернулись із 
проханням про притулок, у принципі, є єдиною стороною, яка може надати 
інформацію про свої особисті обставини, і тягар доведення, у принципі, 
лягає на них, аби якомога швидше надати всі докази стосовно їхніх 
особистих обставин, які необхідні для обґрунтування їх міжнародного 
захисту. Проте також важливо брати до уваги всі труднощі, з якими 
прохачі притулку можуть зіткнутися за кордоном під час збору доказів. 
Специфіка питання зростає, коли особа, яка просить притулку, стверджує, 
що в минулому до неї застосовувалося жорстоке поводження, оскільки 
минуле жорстоке поводження може стосуватися зростання ризику 
жорстокого поводження в майбутньому. Беручи до уваги його попередні 
рішення в такого роду справах 1 , пункт 4 статті 4 Кваліфікаційної 
Директиви Європейського Союзу2 і пункт 19 ноти Управління Верховного 
комісара ООН у справах біженців про обов’язки і стандарти доказування у 
заявах біженців3, ЄСПЛ вважає, що факт минулого жорстокого поводження 
є вагомими аргументом реального ризику такого поводження в 
майбутньому, що суперечитиме статті 3 Конвенції, у випадку, якщо надана 
заявником інформація про події заслуговує на довіру й узгоджується з 
інформацією з надійних і об’єктивних джерел про загальну ситуацію в 
країні, про яку йде мова. За таких обставин саме уряд має спростувати 
будь-які сумніви щодо цього ризику. 
У справі заявників Суд не бачить підстав ставити під сумнів висновки 
Агентства з міграції про те, що в період з 2004 по 2008 роки сім’я заявника 
піддавалася найсерйознішим формам насильства з боку Аль-Каїди, а також 
не сумнівається в їхніх заявах про те, що непрямі погрози й напади на 
бізнес першого заявника відбувалися й після 2008 року та що вони змогли 
тільки уникнути подальшої розправи лише шляхом переходу в підпілля, 
оскільки були не в змозі скористатися захистом іракських властей через 
те, що до їх лав проникла Аль-Каїда. Опис заявником хронології подій у 

                                            
1 Суд наводить приклад рішення у справі «Р.C. проти Швеції», заява № 41837/07 від 9 березня 2010 року 
// Інформаційний листок № 128; Справа «R.J. проти Франції» № 10446/11 від 19 вересня 2013 року та 
«D.N.W. проти Швеції"  № 29946/10 від 6 грудня 2012 року. 
2 Пункт 4 статті 4 Директиви Європарламенту і Ради ЄС 2011/95 «стосовно стандартів для кваліфікації 
громадян третіх країн чи осіб без громадянства як бенефіціарів міжнародного захисту і щодо єдиного 
статусу для біженців або для осіб, що мають право на додатковий захист, і стосовно змісту захисту, що 
надається» передбачає таке: «той факт, що заявник уже був об'єктом переслідувань або заподіяння 
серйозних ушкоджень, або прямих погроз такого переслідування чи таких ушкоджень, є серйозним 
свідченням цілком обґрунтованих побоювань заявника щодо переслідування або реальної загрози 
заподіяння серйозної шкоди, якщо немає серйозних підстав вважати, що таке переслідування або 
заподіяння шкоди не повториться». 
3 У пункті 19 зазначено: «У той час як минуле переслідування або погане поводження буде вагомим 
аргументом на користь позитивної оцінки ризику переслідування в майбутньому, його відсутність не є 
вирішальним фактором. За таких самих причин сам факт переслідування в минулому не обов'язково 
стверджуватиме про можливість відновлення переслідувань, особливо тоді, коли в країні походження 
суттєво змінилися умови». 
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період з 2004 по 2010 роки загалом був послідовним, переконливим і в 
цілому відповідав інформації про країну походження, отриману з надійних 
і об’єктивних джерел. Таким чином, існували переконливі свідчення того, 
що вони будуть, як і раніше, піддаватися ризику переслідування з боку 
іракських недержавних сил. Спростування будь-яких сумнівів з приводу 
існування такого ризику є завданням держави-відповідача.  
 
Із доповідей надійних і об’єктивних джерел стає зрозумілим, що особи, які 
тим чи іншим чином співпрацювали з владою окупаційних сил в Іраку, 
були й після війни будуть мішенню Аль-Каїди та інших терористичних 
груп. Перший заявник належав до тієї групи осіб, які мали систематичні 
зв’язки з представниками американських збройних сил, що були досить 
помітні, оскільки його офіс знаходився на території військової бази 
Сполучених Штатів Америки. Таким чином, Суд установив, що всі три 
заявники матимуть реальний ризик подальшого переслідування з боку 
недержавних сил у випадку їх повернення до Іраку. 
 
Щодо здатності іракських властей надати їм в разі повернення захист, то 
потенціал іракської влади в питаннях захисту своїх людей можна вважати 
послабленим. Незважаючи на те що сьогоднішній рівень захисту може 
бути достатнім для населення в цілому, інша ситуація існує щодо окремих 
осіб, таких як заявники, які були членами певної цільової групи. Саме тому 
Суд не може бути впевнений у зв’язку з конкретними обставинами справи 
заявників, що  держава буде в змозі станом на сьогодні забезпечити їм 
ефективний захист від загроз з боку членів Аль-Каїди або інших 
недержавних утворень та груп. 
 
Отже, сукупний ефект особистих обставин заявників та послаблена 
здатність властей Іраку стосовно їх захисту створює реальний ризик 
жорстокого поводження в разі повернення їх назад до Іраку. 
 
Висновок: депортація означатиме порушення Конвенції (десятьма 
голосами проти семи). 
 
Стаття 41: виявлення факту порушення є справедливою сатисфакцією для 
компенсації моральної шкоди; вимоги щодо матеріальної шкоди відхилені. 
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СТАТТЯ 6 § 1 (КРИМІНАЛЬНИЙ АСПЕКТ) 

Кримінальне обвинувачення 

Право на справедливий суд 

Водія автобуса визнано винним у скоєнні ДТП під час судового 
провадження, у якому він не брав участі: стаття 6 застосовна;  
порушення 
Рішення у справі «Ігор Паскарі проти Молдови» (Igor Pascari v. Republic of 
Moldova) № 25555/10 від 30 серпня 2016 року (секція ІІ)  
 
Факти – у 2009 році заявник, водій автобуса, став учасником ДТП з авто, у 
якому ніхто не постраждав. Водія автомобіля, П.С., було визнано 
відповідальним за аварію й оштрафовано. Водій оскаржив це рішення в 
національні суди, які в кінцевому результаті визнали, що заявник нестиме 
відповідальність за аварію відповідно до Кодексу про адміністративні 
правопорушення. Проте в силу встановленого законом терміну давності на 
нього не було накладено жодних санкцій. Заявник не брав участі в розгляді 
справи й довідався про неї згодом. Згідно з національним законодавством 
він не міг оскаржити рішення національних судів. 

Право – стаття 6: 

(а) Прийнятність – уряд стверджував, що скарга заявника відповідно до 
пункту 1 статті 6 несумісна з предметною юрисдикцією (ratione materiae), 
оскільки провадження у справі, у якій він не брав участі, не носило 
кримінального характеру для цілей статті 6 Конвенції. 

Суд зазначив, що вчинок, який вважається правопорушенням і карається 
згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення, має відношення 
до всіх громадян, а не до конкретної групи осіб, які перебувають у 
відповідному статусі. Штрафні бали та санкції, передбачені цим 
положенням, не розглядаються як грошова компенсація за шкоду, а радше 
є по суті каральним і стримуючим фактором. Це твердження доводиться 
тим, що штрафні бали можуть призвести до вилучення водійського 
посвідчення на термін від 6 то 12 місяців. Суд підтвердив, що каральний 
характер є ознакою кримінальних покарань. Незважаючи на те що через 
прості формальності заявника не було покарано в спосіб, передбачений 
національним законодавством, вирішальним було потенційне покарання, 
а не фактично накладений штраф. Отже, пункт 1 статті 6 може бути 
застосовано відповідно до його кримінального аспекту.  

Висновок: попереднє заперечення відхилено (більшістю). 

(b) По суті – між сторонами не було жодного обговорення факту 
незалучення заявника до справи, розгляд якої закінчився винесенням 
рішення про те, що він є відповідальним за аварію. Незважаючи на те що це 
рішення не вважалося остаточним визнанням його провини, воно суттєво 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165952
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165952
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вплинуло на таке визнання. Рішення набуло ефекту вирішеного (res 
judicata) як для заявника, так і для П.C., хіба що це було потрібно для 
захисту останнього від відповідальності. Адже в автомобільній аварії за 
участю двох транспортних засобів повинен бути хоча б один 
відповідальний, а остаточне заперечення національними судами 
відповідальності Р.С. опосередковано встановлює провину заявника. 

Висновок: порушення (чотири проти трьох). 

Стаття 41: 2,500 євро відшкодування заподіяної моральної шкоди; 
вимогу щодо матеріальної компенсації відхилено. 

(Див. також рішення у справі «Зіліберберг проти Молдови» (Ziliberberg v. 
Republic of Moldova) № 61821/00 від 1 лютого 2005 року.) 

 

Доступ до суду 
 
Зайва формальність у відмові в задоволенні заяви про  відновлення 
апеляційного провадження, яку було подано  заявником (пацієнтом 
психіатричної установи) до невірно визначеного ним суду   
Рішення у справі «Марк Брауер проти Німеччини» (Marc Brauer v. Germany) 
№ 24062/13 від 1  вересня 2016 року (секція V) 

Факти – у своєму зверненні до ЄСПЛ заявник скаржився на відмову в 
доступі до суду, що є порушенням пункту 1 статті 6 Конвенції. У ході 
розгляду справи на національному рівні заявник намагався оскаржити 
розпорядження регіонального суду про його тримання в психіатричній 
лікарні. Заявник, який раніше вже проходив психіатричне лікування, 
знаходився в суді з призначеним йому судом адвокатом у той час, коли 
було виголошено згадане вище розпорядження, і відразу ж заявив про 
бажання змінити представника та самостійно подавати апеляцію на таке 
рішення суду. Головуючий суддя повідомив заявнику про терміни (сім 
днів) і форму для подачі апеляції, а призначений судом адвокат також 
направив йому лист із порадами щодо судового розгляду. Згодом заявник 
надрукував і підписав свою апеляційну скаргу, але надіслав її не до того 
суду, і скарга не надійшла до правильного місця призначення в 
установлені терміни. Клопотання заявника до Федерального суду з 
проханням відновити провадження у справі відповідно до статті 44 
Кримінально-процесуального кодексу на тій підставі, що він не винуватий 
у недотриманні терміну, було відхилене, незважаючи на твердження 
заявника про те, що його ввів в оману лист, отриманий від призначеного 
судом адвоката.  
 
Право – пункт 1 статті 6: хоча, власне, сам короткий, семиденний, термін 
для подачі апеляційної скарги не є порушенням пункту 1 статті 6, оскільки 
не стосується як обґрунтування цієї апеляції (для якої застосовуються 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68119
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68119
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165757
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різні строки для подачі), так і (b) позивачів, яким не з їх вини завадили 
дотриматися строків для подачі апеляції, могли звернутися з клопотанням 
про поновлення розгляду відповідно до статті 44 
Кримінально-процесуального кодексу, що й зробив заявник.  
 

   ЄСПЛ зауважив, що рішення Федерального суду про те, що скарга заявника 
подана несвоєчасно, насамперед ґрунтується на тому факті, що останній 
надіслав свою письмову скаргу не до того суду. Таким чином, вирішальним 
тут стає питання про те, чи може помилка заявника виправдати відмову в 
доступі до другої (апеляційної) інстанції. ЄСПЛ дійшов висновку, що не 
виправдовує. Низка непередбачуваних факторів вплинула на подання 
апеляційної скарги: заявник був особливо уразливим, оскільки його було 
позбавлено свободи шляхом тримання в психіатричній клініці; 
призначений судом адвокат заявника припинив свої повноваження й 
надав, імовірно, оманливу пораду щодо процедури оскарження, а також 
суд витратив декілька днів на поштове відправлення апеляційної скарги 
до потрібного суду.  

Беручи до уваги, що заявник озвучив у залі суду своє бажання оскаржувати 
розпорядження самостійно, рішення Федерального суду про відмову у 
відновленні розгляду не вважається пропорційним. Поступити інакше 
було би надмірною формальністю й суперечило би принципу практичного 
та ефективного застосування Конвенції. Таким чином, право заявника на 
доступ до суду було обмежено настільки, що порушується сама суть цього 
права. 

Висновок: порушення (одноголосно). 

Стаття 41: вимога про відшкодування відсутня. 

 
СТАТТЯ 6 § 1 (АДМІНІСТРАТИВНИЙ АСПЕКТ) 

 
Неупередженість суду 
 
Відсутність сторони звинувачення у справі про адміністративне 
правопорушення: порушення 

Рішення у справі «Карелін проти Росії» (Karelin — Russia) № 926/08 від 
20 вересня 2016 року (секція III) 

Факти – заявника визнано винним у скоєнні адміністративного 
правопорушення. У своїй заяві до ЄСПЛ він скаржився на відсутність 
сторони обвинувачення під час розгляду справи, що, як він вважає, є 
порушенням статті 6 Конвенції щодо вимоги про неупередженість суду. 

Право – пункт перший статті 6: Суд зауважив, що неупередженість 
зазвичай проявляється у відсутності забобонів і необ’єктивності. Явище 
неупередженості застосовується до суб’єктивних та об’єктивних критеріїв. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166737
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Щодо перевірки об’єктивності, то під час вирішення питання в кожному 
конкретному випадку була обґрунтована причина побоюватися, що 
конкретному судді бракуватиме неупередженості. Точка зору зацікавленої 
особи має важливе, але не вирішальне значення. Вирішальним скоріше є 
питання, чи можуть ці побоювання вважатися об’єктивно виправданими. У 
справі заявника адміністративне провадження було приведено в рух 
співробітником поліції, який склав адміністративний протокол 
правопорушення та передав його до суду. Водночас співробітник поліції не 
був органом кримінального переслідування в сенсі державної посадової 
особи,  яку призначають виступати проти відповідача під час слухання 
справи та представляти й захищати перед суддею сторону звинувачення 
від імені держави. Відповідне національне законодавство, що стосується 
адміністративного провадження, не вимагає від прокурора бути присутнім 
на судових засіданнях і не передбачає жодних особливих наслідків за його 
чи її відсутністі під час слухання. За таких обставин Суд дійшов висновку, 
що у справі не було сторони обвинувачення.  

Факт відсутності сторони кримінального обвинувачення вплинув на 
функціонування принципу презумпції невинуватості в ході судового 
розгляду й побічно заторкнув питання неупередженості суду першої 
інстанції. У ситуації, коли суд першої інстанції не мав жодної 
альтернативи, окрім як взяти на себе завдання представити (і нести тягар 
підтримки) обвинувачення в ході слухань, Суд не переконаний у наявності 
достатніх гарантій, аби виключити законні сумніви щодо будь-яких 
негативних наслідків, які б така процедури мала на неупередженість суду 
першої інстанції. Суд визнав, що, якщо усне слухання визнано 
сприятливим для визначення судом кримінального обвинувачення проти 
відповідача, наявність сторони обвинувачення є необхідним для того, щоб 
запобігти законним сумнівам, які в іншому випадку можуть виникнути 
щодо неупередженості суду. Суд далі звернув увагу на факт наступної 
відсутності сторони кримінального обвинувачення в касаційному 
провадженні, а також дійшов висновку про те, що під час процедури 
оскарження не усунуто питання неупередженості, яке виникло в ході 
судового розгляду. 

Висновок: порушення (прийнято одноголосно). 

Стаття 46: Суд раніше розглядав заяви, які стосуються адміністративного 
розгляду правопорушень відповідно до законодавства Російської 
Федерації, і визнав порушення статті 6 Конвенції, зокрема у зв’язку з 
вимогою справедливості. Він вважає, що через це була вимога про 
застосування загальних заходів на національному рівні. 

У зв’язку із цим держава-відповідач була зобов’язана забезпечити, перш за 
все, за допомогою відповідних юридичних і / або інших заходів у своєму 
національному правовому механізмі достатні гарантії неупередженості 
судів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, 
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шляхом запровадження органу обвинувачення (представник прокуратури 
або іншого державного органу), де є усне слухання або інші відповідні 
засоби. 

Стаття 41: 2500 євро як компенсація моральної шкоди; питання про 
доцільність і практичність відновлення судового провадження на 
національному рівні могло би з користю бути вирішене 
державою-відповідачем.  

(Див. також Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, 13778/88, 25 June 1992; Ozerov v. 
Russia, 64962/01, 18 May 2010; Krivoshapkin v. Russia, 42224/02, 27 January 
2011; and WehandWeh v. Austria (dec.),  38544/97, 4 July 2002.) 

 

СТАТТЯ 6 § 3 (C) 

Затримка в доступі до адвоката під час допиту у зв’язку з виключно 
серйозною та неминучою загрозою для громадської безпеки: 
порушення;  порушення відсутнє  
Рішення у справі «Ібрахім та інші проти Сполученого Королівства» (Ibrahim 
and Others — United Kingdom)  № 50541/08 від 13 вересня 2016 року (Велика 
палата)  
 
Факти – 21 липня 2005 року, через 2 тижні після вибухів, які були 
здійснені терористами-самогубцями в Лондоні, у результаті яких загинуло 
52 особи, ще декілька бомб мали здетонувати в громадському транспорті 
Лондона, однак цього разу вони не вибухнули. Організатори втекли з місця 
події. Перших трьох заявників було заарештовано та відмовлено в наданні 
правової допомоги на період із четвертої до восьмої години для 
проведення «безпекових допитів»4. Під час цих допитів вони заперечували 
свою причетність до подій 21 липня та факт інформованості про них. 
У ході судового розгляду вони визнали свою причетність до подій, але 
стверджували, що бомби були несправжніми й не призначалися для того, 
щоб вибухнути. Заяви, які вони зробили під час безпекових допитів, були 
визнані доказами проти них і їх було визнано винними в змові з метою 
вбивства. Апеляційний суд відмовив їм у дозволі на подачу апеляції. 
 
Четвертого заявника, якого не підозрювали в підриві бомби, спочатку 
допитала поліція як свідка. Проте він почав звинувачувати себе, 
розповідаючи про свою зустріч із одним із підозрюваних підривників 
невдовзі після нападів і про допомогу, яку він йому надав. На тому етапі 

                                            
4 Безпекові допити – це допити, що проводяться з виключною метою захисту життя й запобігання 
заподіянню серйозної шкоди майну. Відповідно до Закону про тероризм від 2000 року такий вид допитів 
може проводитися без присутності адвоката й до того, як затриманий може скористатися правом на 
правову допомогу.   

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-9863
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98531
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103078
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61701
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680


Інформаційний листок № 199  20 

 

поліція не заарештувала його та не повідомила йому про його право на 
мовчання й на юридичну допомогу, а продовжувала його допитувати як 
свідка та прийняла письмову заяву. Згодом його було затримано й 
запропоновано юридичну допомогу. Під час наступних допитів він раз за 
разом посилався на свою письмову заяву, яку було прийнято як доказ у 
суді. Його було визнано винним у наданні допомоги одному з підривників і 
у відмові розкрити інформацію про вибухи. Його апеляційну скаргу на 
засудження було відхилено. 
 
У своїй заяві до Європейського суду з прав людини заявники скаржилися 
на відсутність засобів юридичного захисту в ході першого поліцейського 
допиту, а також на те, що допуск їхніх заяв до судового процесу з 
подальшим використанням їх як доказу проти них, що порушувало 
пункти 1 та 3 (с) статті 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод.  

У рішенні від 16 грудня 2014 року (див. Інформаційний листок № 180) 
Палата Суду шістьма голосами проти одного постановила про відсутність 
порушення пунктів 1 й 3 статті 6. 1 червня 2015 року на прохання 
заявників справу передано на розгляд до Великої палати. 

Право – пункт 1 статті 6 у поєднанні з пунктом 3 (с) статті 6 

(a) Основні принципи 

(і) Роз'яснення принципів, які регулюють обмеження доступу до адвоката – 
Велика палата вважає необхідним прояснити два етапи розгляду справи 
«Сальдуз проти Туреччини»5 для оцінки того, чи відповідало обмеження 
доступу до адвоката праву на справедливий судовий розгляд, а також 
роз’яснити відношення між цими двома етапами. Суд нагадав, що перший 
етап розгляду справи «Сальдуз проти Туреччини» був необхідним для 
оцінки факту існування вагомих причин для обмеження, тоді як другий 
етап повинен був оцінити упередженість, заподіяну правам захисту 
такими обмеженнями, іншими словами, вивчити вплив обмеження на 
загальну справедливість судового провадження і вирішити, чи було дане 
провадження несправедливим у цілому.  

Завжди був лише один чіткий критерій вагомості причин: враховується 
фундаментальний характер і важливість початкового доступу до 
юридичної допомоги, зокрема, під час першого допиту підозрюваного, 
обмеження у доступі до юридичної допомоги дозволено лише у 
виняткових випадках і має носити тимчасовий характер та ґрунтуватися 
на індивідуальній оцінці конкретних обставин справи. Відповідні 
міркування під час оцінки того, чи було продемонстровано вагомі 
причини, стосувалися того, чи мало рішення про обмежений доступ до 

                                            

5 Рішення Великої палати у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) № 36391/02  

від 27 листопада 2008 року, Інформаційний листок № 133. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-10310
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-1842
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юридичних консультацій підґрунтя у національному законодавстві та чи 
достатньо описаний законом обсяг і зміст цих обмежень, щоби скерувати 
процес оперативного прийняття рішень особами, відповідальними за їх 
застосування. 

У той час як держава-відповідач переконливо доводить, що в цьому 
конкретному випадку існувала нагальна потреба запобіганню серйозних 
негативних наслідків для життя, свободи або фізичної недоторканності, 
виникають вагомі причини для обмеження доступу до юридичної 
допомоги для цілей статті 6 Конвенції. Однак такі причини можуть не 
виникати, якщо йдеться про неконкретне твердження щодо ризику втечі. 

Щодо того чи вважати відсутність достатніх вагомих причин для 
обмеження доступу до юридичної допомоги такою, що призводить до 
порушення статті 6 Конвенції, Суд підтвердив, що при наданні оцінки про 
порушення права на справедливий суд слід розглядати судову справу в 
цілому, а норми пункту 3 статті 6 як окремі аспекти загального права на 
справедливий суд, аніж як самоціль. Тому відсутність достатніх вагомих 
підстав сама собою не призводить до порушення статті 6. 

Разом з тим, результат перевірки «вагомих причин» впливатиме на 
загальну оцінку справедливості. У разі встановлення вагомих причин 
необхідно здійснити загальну оцінку усього судового провадження для 
з'ясування питання, чи були вони «справедливими» для цілей пункту 1 
статті 6 Конвенції. У разі відсутності таких «вагомих причин» Суд повинен 
здійснити дуже ретельну оцінку неупередженості. Неспроможність 
держави-відповідача вказати на «вагомі причини» може серйозно зрушити 
баланс ваги у прийнятті рішення щодо всього процесу та схилити їх на 
сторону визнання порушення пункту 1 (с) статті 6 Конвенції. Обов’язком 
держави буде переконати, чому саме в цій справі за таких виняткових 
обставин загальна справедливість судового розгляду не є безнадійно 
необ’єктивною через обмеження доступу до юридичної допомоги. 
 
(іі) Принципи, що регулюють право бути поінформованим про право на 
адвоката й право зберігати мовчання та привілей не свідчити проти себе – 
якщо говорити про привілей не свідчити проти себе й право зберігати 
мовчання, то, в принципі, не може бути виправдання для неповідомлення 
підозрюваного про такі права. Якщо є факт обмеження в доступі до 
адвоката, то необхідність у повідомленні підозрюваного з боку слідчих 
органів про його право на адвоката, право зберігати мовчання та привілей 
не свідчити проти себе набуває особливого характеру. У таких випадках 
неповідомлення ще більше ускладнить процес спростування презумпції 
несправедливості з боку уряду, яка виникає, коли немає вагомих причин 
для обмеження доступу до юридичних консультацій або ж доведення 
факту, що судовий процес в цілому був справедливим, навіть якщо 
існували вагомі причини для обмеження доступу до юридичних 
консультацій.  
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(b) Фактичне застосування принципів 

(і) Перші три заявники – уряд переконливо продемонстрував, що у справі 
перших трьох заявників існувала нагальна потреба провести безпекові 
допити з метою запобігання серйозним негативним наслідкам для життя 
та фізичної безпеки громадян. Поліція мала всі підстави припускати, що 
змова стосувалася спроби повторити події 7 липня, а той факт, що бомби 
не вибухнули, був просто випадковим збігом обставин. Виконавці нападу 
все ще були на волі й могли підірвати інші бомби. Поліцейські діяли під 
величезним тиском, і цілком правильно, що їх головним пріоритетом було 
термінове отримання інформації про будь-які подальші заплановані атаки 
й про особи тих, хто може бути залучений до змови. Існувало чітке правове 
підґрунтя для обмеження національного законодавства, що регулює 
умови, за яких доступ підозрюваних до юридичної допомоги може бути 
обмежено й запропоновано важливі орієнтири для прийняття 
оперативних рішень, зокрема, таким індивідуальним рішенням старший 
офіцер поліції обмежив право кожного із заявників на юридичні 
консультації, спираючись на конкретні факти в їхній справі, та із 
зазначенням чітких термінів цих обмежень, дія яких повинна була 
закінчитися щойно знайдуться обставини, що їх виправдовують, або за 
будь-яких обставин не пізніше 48 годин. 

Отже, у цьому випадку існували вагомі підстави для тимчасових обмежень 
на право перших трьох заявників отримати юридичні консультації.  

Суд також дійшов висновку, що в разі кожного з перших трьох заявників, 
незважаючи на затримку в наданні їм доступу до юридичних консультацій 
та допуск до суду заяв без юридичних консультацій, розгляд їхніх справ 
був загалом справедливим. Тут же він зазначив, серед іншого: (а) за 
винятком помилок, допущених під час застосування застережень, поліція 
чітко дотримувалася законодавчих рамок стосовно безпекових допитів 
(для отримання інформації, необхідної для захисту населення) і заявники 
були офіційно арештовані та їм було офіційно повідомлено про право на 
мовчання, право на юридичну допомогу й про причини прийняття 
рішення про обмеження їх доступу до юридичної допомоги; (b) заявники 
були представлені адвокатом і мали можливість оскаржити в суді докази, 
отримані під час допиту; (c) заяви, зроблені в ході безпекового допиту, 
були лише одним із елементів основного обвинувачення у справі 
заявників; (d) у своїх доводах перед журі присяжних суддя детально 
підсумував звинувачення й докази захисту та ретельно спрямовував журі в 
правових питаннях, нагадуючи їм, що заявники були позбавлені 
юридичної консультації перед безпековим допитом; (е) мав місце 
відчутний громадський інтерес у розслідуванні та покаранні винних у 
вчинені терористичних актів такого масштабу, включаючи довготривалу 
змову з метою вбивства звичайних пересічних громадян. 

Висновок: відсутність порушення (п’ятнадцятьма голосами проти двох). 
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(іі) Четвертий заявник – як і у випадку перших трьох заявників, Велика 
палата погодилася, що в справі існувала гостра необхідність запобігання 
серйозним негативним наслідкам для життя, свободи та фізичної 
недоторканності. Проте було встановлено, що уряд був непереконливим у 
своїх доводах щодо достатньої винятковості обставин для того, щоб 
сформувати переконливі аргументи на користь продовження допиту 
четвертого заявника після того, як він почав свідчити проти себе, не 
попередивши та не повідомивши йому про його право на юридичну 
консультацію. Також Суд взяв до уваги повну відсутність будь-яких 
правових рамок, що дозволяє поліції такі дії, відсутність індивідуальних чи 
будь-яких зафіксованих визначень, що опираються на застосовні 
положення національного законодавства, які б обмежували доступ 
заявника до юридичних консультацій, та головне – усвідомлене рішення 
поліції не повідомляти четвертому заявнику про його право зберігати 
мовчання. 

За відсутності вагомих причин для обмеження права четвертого заявника 
на юридичну допомогу тягар доведення покладається на уряд, який 
повинен чітко продемонструвати, чому винятково й за конкретних 
обставин справи було безповоротно зменшено рівень загальної 
справедливості судового розгляду через обмеження в доступі до 
юридичної допомоги. Велика палата підтвердила, що уряд не звільнився 
від цього тягара за таких причин: (а) рішення про продовження допиту 
четвертого заявника як свідка, прийняте без будь-якого підґрунтя в 
національному законодавстві та всупереч принципам існуючого кодексу, 
означало, що заявника не було повідомлено про його процесуальні права;  
це констатує значний недолік у справі; (b) незважаючи на те що четвертий 
заявник мав можливість оскаржити прийнятність його заяв у суді в ході 
процедури допиту, суд першої інстанції не заслухав свідчення старшого 
співробітника поліції, який санкціонував продовження допиту й таким 
чином так само, як і апеляційний суд, позбавив себе можливості ретельно 
вивчити причини для прийняття такого рішення й з’ясувати, чи була 
проведена оцінка всіх відповідних факторів; (с) заява, зроблена як свідком, 
стала невід’ємною та основною частиною доказової бази, на якій 
ґрунтувалося обвинувачення, забезпечивши поліцію каркасом, навколо 
якого вона згодом побудувала свою справу та зорієнтувалася на пошук 
інших підтверджуючих доказів; (d) суддівські настанови надали 
присяжним надмірну широту розсуду щодо способу, яким заяву і її 
доказову цінність необхідно було взяти до уваги, незважаючи на те що її 
було отримано без доступу до юридичної допомоги та усвідомлення 
четвертим заявником його права зберігати мовчання. Ураховуючи, що 
єдиний правильний спосіб нейтралізації загрози тероризму – це  
ефективне розслідування, обвинувачення та покарання всіх причетних 
осіб, Суд вважає, що з огляду на високий поріг, який застосується під час 
виникнення презумпції несправедливості, та сукупний ефект 
процесуальних недоліків у справі четвертого заявника уряд не спромігся 
довести, що справедливість судової справи загалом не була безнадійно 
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необ’єктивною  через рішення не попереджати заявника й обмежити його 
доступ до юридичних консультацій. 

Висновок: порушення (одинадцятьма голосами проти шести). 

Стаття 41: вимогу четвертого заявника про відшкодування матеріальних 
збитків відхилено; ураховуючи обставини справи, вважається непотрібним 
приймати рішення щодо відшкодування моральних збитків. 

(Див. також рішення у справі «Сальдуз проти Туреччини» (Salduz v. Turkey) 
№ 36391/02 від 27 листопада 2008 року, Інформаційний листок № 113; 
рішення у справі «Даянан проти Туреччини» (Dayanan v. Turkey) № 7377/03 
від 13 жовтня 2009 року, Інформаційний листок № 123.) 

СТАТТЯ 10 

Свобода вираження поглядів 

Відмова голови партії перешкодити використанню курдської мови 
делегатами з’їзду: стаття 10 застосовна; визнано порушення 
Рішення у справі «Семір Гюзель проти Туреччини» (Semir Güzel — Turkey) 
№ 29483/09 від 13 вересня 2016 року (секція II)  

Факти – проти заявника, заступника голови політичної партії, було 
порушено кримінальну справу за те, що він, головуючи на загальному 
з’їзді, дозволив учасникам виступати курдською мовою. На той час 
вважалося злочином, якщо політична партія використовує на з’їздах і 
нарадах будь-яку мову, окрім турецької. У своїй заяві до Європейського 
суду з прав людини заявник скаржився на те, що порушення проти нього 
кримінальної справи є порушенням його права на свободу вираження 
поглядів відповідно до статті 10 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод. 

Право – стаття 10:  Суд вкотре нагадав, що стаття 10 захищає не тільки 
зміст виражених ідей та інформації, але й форму, у якій вони були подані. 
Для того щоб з’ясувати, чи підлягає конкретна дія чи форма поведінки 
розгляду в межах статті 10, необхідно оцінити природу вищезгаданої дії 
або поведінки, зокрема її виражений характер з об’єктивної точки зору, 
так само як і цілі чи наміри особи, яка вчинила вказані вище дії. 
Кримінальну справу проти заявника було порушено за те, що він не 
зупинив деяких делегатів, коли ті доповідали курдською мовою. Заявник 
так учинив не зважаючи на попередження контролера від уряду, що з 
об’єктивної точки зору можна було би розцінити як виражений акт 
непокори до органу, який представляє державу. Крім того, уважаючи, що 
курдську мову слід використовувати в усіх сферах життя, заявник дав 
зрозуміти, що  не скористається своїми повноваженнями голови для того, 
щоб втрутитися, коли деякі делегати говоритимуть курдською мовою, 
адже ті, хто говорив курдською, використовували свою рідну мову, а, на 
його думку, примушувати людей розмовляти мовою, яка не є для них 
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рідною, – незаконно і неетично.  

Суд дійшов висновку, що, поводячись таким чином, заявник, по суті, 
скористався своїм правом на свободу вираження поглядів у контексті 
статті 10 Конвенції і що стаття так застосовна до цієї справи. Крім того, Суд 
постановив, що відповідний закон (стаття 81 (с) Закону № 2820 про 
діяльність політичних партій) не є достатньо чітким для того, щоб заявник 
міг передбачити кримінальне переслідування стосовно себе, і що 
втручання в його свободу вираження думок не було передбачено законом.  

Висновок: порушення (прийнято одноголосно). 

 
Стаття 41: 7,500 євро компенсації моральної шкоди; вимогу щодо 
відшкодування матеріальних збитків відхилено. 

СТАТТЯ 14 

Дискримінація (стаття 1 Першого протоколу)  

Заявлена дискримінація солдатів Гуркхи щодо їхнього права на 
пенсію: порушення відсутнє  
Рішення у справі «Спілка Британських Гуркхів та інші проти Сполученого 
Королівства» (British Gurkha Welfare Society and Others — UnitedKingdom)  
№ 44818/11 від 15 вересня 2016 року (секція I) 
 
Факти – непальські гуркхи – солдати колоніальних військ британської 
корони. З’явилися у 1815 році, спочатку служили за кордоном, але з 
1 липня 1997 року були передислоковані до Сполученого Королівства. 
Історично вони базувалися в Непалі, й передбачалося, що залишатимуться 
там під час виходу на пенсію. У 2004 році до міграційних правил 
Сполученого Королівства було внесено зміни, які надавали можливість 
гуркхам, що пішли у відставку в липні 1997 року чи пізніше, подати заявку 
на поселення в Сполученому Королівстві. Пізніше така норма поширилась 
на всіх колишніх гуркхів, які служили в британській армії не менше 
чотирьох років. У 2007 році гуркхам, які вийшли на пенсію після 1 липня 
1997 року, було запропоновано поступово перевести їхні накопичені права 
на пенсію з пенсійного фонду гуркхів до пенсійного фонду збройних сил 
солдат, які не були гуркхами. Було розраховано роки військової служби, що 
склало приблизно 27 % пенсії солдата, який не є гуркхом. Гуркхи, які 
вийшли на пенсію до цієї дати, не мають права на такий перерахунок. 

У своїй заяві до Європейського суду з прав людини заявники скаржилися, 
посилаючись на статтю 14 у поєднанні зі статтею 1 Першого протоколу, що 
значно нижчий рівень пенсійного забезпечення прикріплених до 
британської армії солдат гуркхів, які пішли у відставку або служили більшу 
частину свого часу до 1 липня 1997 року, є дискримінаційним 
поводженням за ознакою національності. 

Право – стаття 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
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свобод у поєднанні зі статтею 1 додаткового Першого протоколу: Суд 
визнає той факт, що солдати гуркхи перебувають приблизно в однакових 
умовах з іншими солдатами британської армії та що в питанні пенсійного 
забезпечення їх ситуація вважається менш вигідною. Суд нагадав, що в 
контексті заявленого різного поводження за ознакою національності 
мають бути дуже вагомі підстави для того, щоб вважати їх такими, що 
відповідають вимогам Конвенції. Попри це також слід ураховувати межі 
розсуду, яким наділені держави-учасниці Конвенції, коли справа 
стосується загальних заходів економічної або соціальної стратегії. 

Зміни, унесені до міграційних правил, суттєво покращили ставлення до 
гуркхів, і в результаті цих змін національні органи державної влади 
дійшли висновку, що різниця в праві на пенсійне забезпечення не може 
бути справедливою як з правових, так і моральних міркувань. Було 
розглянуто низку варіантів переходу на новий вид забезпечення, але було 
відхилено через фінансові обставини. Отже, влада вирішила дозволити 
поступову передачу пенсійних прав, набутих тільки після 1 липня 
1997 року, тим самим роблячи виняток зі своєї загальної політики – не 
збільшувати пенсійні фонди заднім числом. Для тих гуркхів, які вийшли на 
пенсію після 1 липня 1997 року, будь-яка пенсія, що нараховувалася до цієї 
дати, накопичувалась у той час, коли у них не було жодних зв’язків зі 
Сполученим Королівством і передбачуваної можливості проживати тут 
після закінчення служби в армії. Хоча більшість гуркхів, які потрапили в 
цю категорію, згодом оселилася в Сполученому Королівстві, вони повинні 
були мати на увазі, що пенсійна система збройних сил не ставила за мету 
забезпечити колишнього солдата настільки, щоб він не мав інших джерел 
доходу після закінчення військової служби. Більшість солдат у відставці 
продовжували залишатися економічно активними після того, як залишали 
лави збройних сил. Насправді докази, які були надані урядом Сполученого 
Королівства, свідчили про те, що багато гуркхів, які вийшли на пенсію 
після 1 липня 1997 року та які залишилися в Сполученому Королівстві, 
зробили все, щоб знайти іншу оплачувану роботу.  

Суд не вважає, що обрання 1-го липня 1997 року як точки відліку було 
свавільним. Це дата, коли гуркхи офіційно переїхали до Сполученого 
Королівства й тоді ж фактично розпочалися взаємовідносини зі 
Сполученим Королівством. Ті, хто вийшов на пенсію до цієї дати, не мали 
жодних зв’язків із СК і відповідно фонди пенсійного забезпечення гуркхів 
як і раніше залишалися найвигіднішими для задоволення їхніх потреб, 
оскільки платежі із цих фондів були більше ніж достатніми для 
забезпечення їхньої відставки в Непалі. Ураховуючи вищевказані причини, 
Суд дійшов висновку, що будь-яка відмінність стосовно них була 
об’єктивною й розумно обґрунтованою. 

Висновок: відсутність порушення (прийнято одноголосно). 
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СТАТТЯ 35 
 

Пункт 1 статті 35  
 
Вичерпність національних засобів правового захисту 
 
Піврічний період 
 
Заява із заявленим порушенням статті 2 Конвенції, яку було подано 
менше ніж за 6 місяців після остаточного рішення в цивільному 
провадженні, але більше ніж півроку після остаточного рішення в 
кримінальному провадженні: заява неприйнятна 
Рішення у справі «Йоргенсен проти Данії» (Jorgensen v. Denmark) № 30173/12 
від 28 червня 2016 року (секція II) 

 

Факти – перший і другий заявники були родичами двох чоловіків, які 
загинули в грудні 2001 року, коли поліція відкрила вогонь по їх 
чотириколісному повнопривідному автомобілю, у якому вони 
знаходилися. Поліцейські заявляли, що діяли в порядку самооборони після 
того, як їх патрульну машину декілька разів протаранили. Регіональна 
прокуратура невідкладно порушила кримінальну справу за фактом 
поведінки співробітників поліції, але припинила її після того, як 
з’ясувалося, що співробітники діяли в рамках виправданої самооборони. 
У лютому 2005 року Директорат Генеральної прокуратури (Director of 
Public Prosecutions) залишив у силі це рішення. У грудні 2006 року 
заявники звернулися в цивільні суди з позовом про компенсацію. 
Рішенням Вищого суду їх вимоги були відхилені, а в листопаді 2011 року 
рішення залишено в силі Верховним судом.  

Щодо Конвенції, то заявники заявляли про порушення статті 2. Заяву було 
подано в травні 2012 року – у межах шести місяців після рішення, 
прийнятого Верховним судом, але пізніше шести місяців з моменту 
прийняття рішення Директоратом Генеральної прокуратури. Уряд 
заявляв, що заявниками не було дотримано піврічного терміну для 
звернення.  

Право – пункт 1 стаття 35: ключове питання: чи могли наступні  
провадження в цивільних судах, які мали повну юрисдикцію для 
визначення відповідності опису оскаржуваних подій та розслідування 
статтям 2 і 3 Конвенції, бути також ефективним засобом правового захисту 
в розумінні пункту 1 статті 35, який заявники повинні були вичерпати. 

Суд зауважив, що надані регіональною прокуратурою пояснення, а також 
оцінка подій і доказів переглядалися як Комісією поліції з розгляду скарг, 
так і Директоратом Генеральної прокуратури. Ані попереднє 
розслідування стосовно співробітників поліції, ані поновлене не призвело 
до відкриття кримінальної справи щодо них, оскільки було встановлено, 
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що вони діяли в межах виправданої самооборони. 

За цих обставин Суд не вважає, що відкриття відповідних цивільних 
позовів може загалом збільшити можливість встановлення факту 
порушення статті 2 Конвенції (що привело б до відновлення 
розслідування і, можливо, кримінальної справи). Суд, зокрема, зазначив, 
що цивільну справу порушено більш ніж через два роки після прийняття 
остаточного рішення Директоратом Генеральної прокуратури, а за той час 
жодних нових ключових доказів не було знайдено, і що Вищий суд та 
Верховний суд одноголосно винесли рішення не на користь заявників. 

Таким чином, цивільне провадження після остаточного рішення 
Директорату Генеральної прокуратури не є вичерпним засобом правового 
захисту, а отже, заява до Європейського суду з прав людини була подана 
несвоєчасно. 

 
Висновок: заява неприйнятна (пропущено терміни). 
 

СТАТТЯ 35 § 3 (B) 
 

Відсутність суттєвої шкоди  
 
Скарга на те, що національні суди, установивши порушення прав учня 
у зв’язку з тимчасовим відстороненням від занять у школі відповідно 
до національного законодавства, не виявили порушення його прав 
згідно зі статтею 2 Першого протоколу: заява неприйнятна 

Рішення у справі «С.П. проти Сполученого Королівства»                                        
(C.P. v. UnitedKingdom) № 300/11 від 6 вересня 2016 року (секція I) 
 

Факти – до неповнолітнього заявника застосовано запобіжний захід у 
зв’язку  з його поведінкою у вигляді відсторонення від занять після скарги 
іншого учня. Відсторонення тривало близько трьох місяців. Протягом 
частини цього періоду заявнику було надано можливість навчатися вдома. 
Під час судового розгляду питання про припинення відсторонення від 
занять Верховний суд постановив, що відповідно до національного 
законодавства відсторонення було незаконним, оскільки заявнику не було 
надано можливість висунути свою версію подій і не було вагомих підстав 
для відсторонення. Попри це суд не виявив порушення статті 2 
додаткового Першого протоколу до Конвенції з прав людини і 
основоположних свобод, зазначивши, що заявника не було позбавлено 
ефективного доступу до навчальних можливостей, наявних для учнів, яких 
відсторонено від школи. 

Право – стаття 35 § 3 (b): Суд прийняв позицію уряду щодо того, що 
єдиною «суттєвою шкодою», якої зазнав заявник, було не встановлення 
національними судами, які, установивши порушення його прав у зв’язку з 
тимчасовим відстороненням від занять у школі відповідно до 
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національного законодавства, порушення статті 2 Першого протоколу. Суд 
визначив, що за таких обставин про заявника не можна було сказати, що 
він зазнавав «суттєвої шкоди» у розумінні важких негативних наслідків. 
По-перше, як видається, не було жодних доказів, які би свідчили, що він 
зазнав будь-яких реальних збитків у результаті незаконного 
відсторонення від занять. По-друге, ураховуючи, що оскаржувані 
заявником питання мають загалом процесуальний характер і таки Суд 
визнає заяву прийнятною та встановлює порушення Конвенції, немає 
жодного переконання, що це призведе до зменшення шкоди для заявника 
й суттєво посилить гарантії дотримання права на освіту. Отже, за таких 
умов будь-яка шкода, заподіяна заявнику щодо його права на освіту, є 
гіпотетичною. 

Більше того, Суд зазначив, що стосовно рішення Верховного суду у справі 
заявника Судом вже було надано відповідні роз’яснення стосовно питання 
дії статті 2 Першого протоколу в рішенні, яке стосувалося Сполученого 
Королівства 6 . Таким чином, загальну проблему тлумачення, що 
розглядається у справі заявника, було вирішено, і немає необхідності у   
рішенні по суті, адже на це немає вагомих підстав. І нарешті, оскільки 
правовий спір заявника щодо його відсторонення від школи розглядався 
національними судами на трьох рівнях юрисдикції (у тому числі й 
Верховним судом, що розглядав по суті той же предмет скарги) справу 
було «належним чином розглянуто національним судом». 

Висновок: заява неприйнятна (відсутня істотна шкода).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

6 Рішення у справі «Алі проти Сполученого Королівства» (Ali v. the United Kingdom) № 40385/06 від 

11 січня 2011 року, Інформаційний листок № 137. 
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СТАТТЯ 37 

Вилучені заяви 
 

Упевненість заявниці в тому, що її не будуть висилати з країни згідно 
із наказом про виселення, що є предметом звернення до суду: справу 
вилучено 

Рішення у справі «Хан проти Німеччини» (Khan v. Germany), № 38030/12 від 
21 вересня 2016 року (Велика палата) 
 

Факти – заявниця переїхала з Пакистану в Німеччину в 1991 році разом зі 
своїм чоловіком. Три роки по тому в неї народився син. Вона та її чоловік 
розлучилися. Заявниця працювала прибиральницею в різних компаніях і в 
2001 році отримала дозвіл на постійне проживання в Німеччині. У 
2005 році вона здійснила ненавмисне вбивство в стані гострого психозу. 
Їй діагностували шизофренію й помістили в психіатричну лікарню. 
У 2009 році видано наказ про її видворення, оскільки вона становила 
загрозу для громадської безпеки. Її психічне здоров’я згодом покращилося, 
і їй було надано вільні дні, а також можливість працювати повний робочий 
день у лікарняній пральні. Заявниця подала скаргу на тій підставі, що її 
видворення означало би втручання в право на повагу її сімейного життя із 
сином і що конкретні обставини цього питання були недостатньо взяті до 
уваги. Національні суди дійшли висновку, що на додаток до ризику 
повторного вчинення злочину заявниця не була інтегрована в німецьке 
суспільство, оскільки не володіла німецькою мовою, а загальну медичну 
допомогу пацієнти з психічними розладами можуть отримувати у великих 
містах Пакистану. Відповідно до рекомендацій медичного висновку її було 
умовно звільнено. Заявниця продовжувала працювати, виважено 
поводитися й регулярно підтримувати контакти із сином.  

У рішенні від 23 квітня 2015 року (див. Інформаційний листок № 184) 
Палата Суду прийняла рішення шістьма голосами проти одного, що 
видворення заявниці не вважається порушенням статті 8 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод. Зокрема, Суд не вважає, що 
органи державної влади Німеччини перевищили межі свого розсуду, коли 
зважували вплив на особисте життя заявниці та загрозу, яку вона 
становила для громадської безпеки. 

На прохання заявниці 14 вересня 2015 року справу було передано на 
розгляд до Великої палати. 9 лютого 2016 року уряд звернувся до Суду із 
проханням вилучити заяву з реєстру справ. 

Право – стаття 37: Суд зазначив, що німецький уряд гарантував, що 
заявниця не буде видворена на підставі наказу про видворення, який був 
предметом її звернення до суду. Уряд додатково зобов’язався гарантувати, 
що будь-яке подальше рішення про видворення заявниці буде прийматися 
тільки після її ретельного медичного обстеження й обов’язково 
братиметься до уваги час, що минув з 2009 року, коли був виданий 
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відповідний наказ. Суд не мав підстав сумніватися в обґрунтованості 
запевнень уряду та їх обов’язковій силі. Більше того, заявниці було надано 
достойний статус перебування. Суд зазначив, що, якщо органи державної 
влади Німеччини видадуть новий наказ про видворення, заявниця матиме 
доступні засоби правового захисту відповідно до національного 
законодавства для спростування такого наказу. Також вона матиме у разі 
необхідності можливість подати нову заяву до ЄСПЛ. Таким чином, Суд 
дійшов висновку, що заявниця не піддається жодному ризику бути 
висланою зараз чи в недалекому майбутньому, і вважає, що всі особливі 
обставини справи, які потребують подальшого розгляду скарги, вичерпані. 
Ураховуючи субсидіарний характер контрольного механізму, 
установлений Конвенцією, Суд вважає, що в подальшому розгляді заяви 
немає необхідності.   

Висновок: справу вилучено (шістнадцятьма голосами проти одного). 

 

 

Виняткові обставини, що обґрунтовують складання односторонньої 
заяви за відсутності попередньої спроби досягти дружнього 
врегулювання: вилучено відповідні  односторонні заяви  

Рішення у справі «Телеграф Медіа Недерланд Ланделік Медіа Б.В. і Йоланде 
Гертруде Вандерграф проти Нідерландів» (Telegraaf Media Nederland 
Landelijke Media B.V and Jolande Gertrude van der Graaf v.Netherlands) 
№ 33847/11 від 30  серпня 2016 року (секція  III) 
 
Факти – у своїй заяві до ЄСПЛ заявники скаржилися, що обшук і виїмка, які 
проводилися в будинку другого заявника, журналіста газети «De 
Telegraaf», яку публікує перший заявник, порушили їх права відповідно до 
статті 10 Конвенції. Операція здійснювалася згідно з рішенням, виданим 
районним судом у зв’язку з підозрою на просочення до газети державної 
таємниці. У ході конвенційних процедур уряд прийняв односторонню 
заяву, якою підтверджується порушення статті 10 та пропонується 
відшкодувати заявникам їхні кошти та судові витрати. Заявники 
вимагають, щоб Суд відхилив односторонню заяву уряду. 

Право – пункт 1 статті 37 Конвенції: Правила 62 і 62А Регламенту Суду 
посилаються на порядок, відображений у статті 39 Конвенції, про те, що 
домовленості про дружнє врегулювання спірного питання, як правило, 
здійснюються після того, як Суд на будь-якій стадії провадження надасть 
себе в розпорядження заінтересованим сторонам з метою досягнення цієї 
мети. У цьому разі уряд намагається досягти дружнього врегулювання 
безпосередньо із заявниками через власних представників без участі Суду. 
Таким чином, виникає питання, чи існують «виняткові обставини» у 
розумінні пункту 2 статті 62 Регламенту Суду, які обґрунтовують подання 
односторонньої заяви. 
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Установивши, що такі обставини існують, Суд зазначив, що: 

(i) незважаючи на відсутність нагляду за процесом переговорів щодо 
дружнього врегулювання спорів з боку Суду, немає жодних підстав 
вважати, що під час цього процесу було чи могло би бути будь-яке 
зловживання кожною зі сторін або існував дисбаланс сил, особливо 
зважаючи на те, що компанія-заявник є юридичною особою та 
власником великої газети з національним покриттям і що обидва 
заявники були кваліфіковано представлені досвідченими адвокатами;  

(ii) Суд у низці рішень розробив принципи, що регулюють захист 
журналістських джерел;  

(iii) заявники не зверталися з вимогою про справедливу сатисфакцію, що 
виходить за межі встановлення факту порушення Конвенції та 
повернення їхніх коштів і витрат; 

(iv) уряд прийняв законодавство, спрямоване на уникнення відповідних 
порушень у майбутньому. 

Також Суд задоволений тим, що одностороння заява уряду ґрунтується на 
принципах поваги до прав людини: таких, які містить Конвенція та 
додаткові протоколи до неї. А тому немає потреби у продовженні розгляду 
заяви.  

Висновок: вилучити (більшістю голосів). 

 

СТАТТЯ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ  

Мирне володіння майном 

Сума, затребувана в цивільній справі, стала непропорційно важким 
тягарем: порушення  

Рішення у справі «Чіндрік і Бєсліч проти Хорватії» (Cindric and Beslic v. 
Croatia) № 72152/13 від 6 вересня 2016 року (секція II) 
 
Факти – у січні 1992 року під час окупації частини країни в ході війни в 
Хорватії двоє чоловіків витягли з домівки й розстріляли батьків заявників. 
Розслідування за фактом їх смерті триває досі. Заявники звернулися з 
позовом проти держави через неефективні дії, пов’язані з розслідуванням 
вбивств, але, програвши, були змушені виплатити витрати в розмірі 
6800 євро, що, на їх думку, порушує їх право на мирне володіння майном, а 
також право на справедливий суд.  
 
Право – стаття 1 Першого протоколу: Суд визнав, що витрати, які повинні 
понести заявники та які, на їх переконання, порушують право на  мирне 
користування майном, є правомірними та переслідують законну мету. 
Ключовим питанням залишається те, чи було знайдено справедливий 
баланс між загальним інтересом і правами заявників у контексті статті 1 
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Першого протоколу. Суд повинен був установити, чи призвело втручання  
держави до того, що заявники понесли непропорційний і надмірний тягар. 
Суд усвідомлює, що в часи окупації батьків заявників було викрадено з 
їхнього будинку двома поліцейськими, перевезено в сусіднє селище та 
розстріляно виключно через їх хорватське походження. Цивільний позов 
було відхилено в повному обсязі на тій підставі, що держава не несе 
відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті вбивств, скоєних на 
території, яка у відповідний період часу була непідконтрольною. Таким 
чином, заявникам наказано відшкодувати витрати, пов’язані з 
представництвом держави Генеральною прокуратурою, у сумі, що 
дорівнює гонорару адвоката. Не можна стверджувати, що цивільний позов 
заявників проти держави був несуттєвим чи явно необґрунтованим. 
Позиція заявників щодо того, що питання збитків, заподіяних їм внаслідок 
вбивства їхніх батьків, регулювалось відповідними законодавчими актами, 
не була необґрунтованою, оскільки тоді в них не було можливості знати, 
яким чином буде тлумачитись те законодавство. Суд надає великого 
значення тому факту, що відповідачем у цій справі є Республіка Хорватія, 
представлена Офісом Генерального прокурора, і що при винесенні рішення 
в цивільній справі витрати на це представництво були оцінені на основі  
адвокатської винагороди. Разом з тим, ураховуючи, що прокуратура 
фінансується з державного бюджету, вона не може прирівнюватись до  
адвоката. Іншим важливим фактором є індивідуальний фінансовий стан 
заявників. Суд визнав, що сплата суми за рішенням національних судів є 
надмірно обтяжливою для заявників. У світлі наведених чинників Суд 
вважає, що покладання на заявників повної вартості представництва 
держави в суді щодо розгляду їхнього питання є непропорційно важким 
тягарем. 
 
Висновок: порушення (прийнято одноголосно). 
 
Суд також одноголосно дійшов висновку, що мало місце порушення 
пункту 1 статті 6 Конвенції (оскільки було непропорційне обмеження 
права заявників на доступ до суду) і відсутнє порушення статті 2 (право на 
життя). 
 
Стаття 41: 5000 євро компенсації моральної шкоди та 3400 євро як 
відшкодування матеріальних збитків. 
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СТАТТЯ 3 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ 

Вільне вираження суспільної думки  
 
Відмова скасувати мандат членів Європейського Парламенту, обраних 
у результаті проходження встановленого законодавством 
мінімального бар’єра, яке визнано неконституційним: заява 
неприйнятна 
Рішення у справі «Штрак і Ріхтер проти Німеччини» (Strack and Richter v. 
Germany) № 28811/12 та 50303/12 від 5 липня 2016 року (секція V) 

 

Факти – заявники, які мали право голосувати на виборах до 
Європейського Парламенту7 у 2009 році, подали виборчі скарги щодо 
статутного правила, яке передбачає необхідність набрання політичною 
партією мінімального 5-відсоткового загальнонаціонального бар’єра 
голосів, перш ніж отримати можливість посісти будь-яке із 99 місць, які 
Федеративна Республіка Німеччина обіймає в Європейському Парламенті. 
Унаслідок цього механізму декілька партій не було взято до уваги під час 
розподілу місць у Європарламенті, незважаючи на те що вони повинні 
були зайняти одне або два місця, якби згаданий мінімальний поріг не 
існував. Федеральний Конституційний Суд Німеччини постановив, що 
5-відсотковий поріг суперечить Конституції Німеччини, оскільки порушує 
принцип рівності голосів і рівних можливостей для політичних партій, та 
оголосив його недійсним. Проте в інтересах парламентської стабільності 
це рішення не повинно було мати вплив на існуючі результати виборів і 
призвести до переобрання чи зміни складу депутатів Європарламенту від 
Німеччини.  

Закон – стаття 3 Першого протоколу: з огляду на те, що оскаржуване 
рішення Федерального Конституційного Суду могло привести до того, що 
голоси заявників могли бути «витрачені даремно», Суд був готовий взяти 
на себе відповідальність про втручання в їхнє індивідуальне право голосу. 
Стосовно правомірності такого втручання, то під час оголошення норми 
закону про 5-відсотковий мінімальний бар’єр неконституційною 
Федеральний Конституційний Суд ухвалив її застосування до проведення 
наступних виборів. 

Раніше ЄСПЛ погодив, що національний конституційний суд може 
встановити законодавчій владі строки для прийняття нових законів, 
дозволяючи неконституційному положенню залишатися чинним протягом 
перехідного періоду. Більше того, у правовій системі Німеччини 
оскаржуваний поріг залишається чинним, оскільки Федеральний 
Конституційний Суд прийняв рішення, що скасування положення про 
мінімальний поріг набере чинності на більш пізньому етапі, іноді 
визначаючи перехідні положення. Це стосується й судового розгляду 

                                            
7  Відповідно до права Європейського Союзу вибори до Європарламенту проводяться в усіх 
державах-членах на основі пропорційного представництва. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166577
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166577
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виборчих справ, у якому Федеральний Конституційний Суд наділений 
компетенцією вирішувати, які наслідки матиме виборча помилка. Отже, по 
суті рішення відповідало національному законодавству.  

Зберігаючи парламентську стабільність, Федеральний Конституційний 
Суд переслідував законну мету.  

Щодо пропорційності втручання, то Федеральний Конституційний Суд 
надав вичерпний перелік аргументів на користь недоцільності 
переголосування та повторного розподілу місць в Європарламенті. Дійсно, 
було нерозумним не припускати, що навіть часткова заміна діючих 
німецьких євродепутатів негативно вплине на роботу Європейського 
Парламенту, особливо в межах політичних груп і комітетів. Крім того, у 
2009 році Німеччина була державою-членом з найбільшою кількістю місць 
в Європейському Парламенті (99 із 736).  

Виборчі пороги використовувалися головним чином для того, щоб 
сприяти виникненню широкого представництва течій у межах однієї 
країни. Зокрема, Суд не помічав будь-яких проблем з 5-відсотуовим 
порогом, коли такий застосовувався на виборах до Європейського 
Парламенту у Франції в 1979 році, на виборах в латвійський та німецький 
парламенти, а також 6-відсотковий поріг для партій, визначених до 
законодавчого органу Канарських островів. Суд також знайшов 
прийнятним поріг у 10 % у конкретних обставинах, зокрема, під час 
парламентських виборів у Туреччині у 2002 році8. 

У цій справі право Європейського Союзу дозволяє державам-членам 
установити виборчі пороги на рівні 5 % від загальної кількості голосів, і 
переважна кількість держав-членів використовують цю можливість. Крім 
того, кількість «марних» голосів у цьому випадку становить лише 10 %, що 
є досить незначною похибкою порівняно з кількістю «утрачених» голосів 
під час використання мажоритарної правової системи, які рівномірно 
визнаються Конвенцією9, або, наприклад, щодо  парламентських виборів  у 
Туреччині10 у 2002 році (45,3 %). 

Ураховуючи загальну сумісність виборчих порогів з відповідними 
положеннями Конвенції, оскаржуване рішення Федерального 
Конституційного Суду a fortiori (тим більше) не прагне скоротити права  
настільки, що спричинить шкоду, а тому не може вважатися 
непропорційним. Широкі межі власного розсуду, які допускає Конвенція в 
цих питаннях, держава-учасниця не порушила.  

                                            
8 Рішення у справі «Юмак і Садак проти Туреччини» (Yumak and Sadak v. Turkey) № 10226/03 від 8 липня 
2008 року (Велика палата), Інформаційний листок № 110. 

9 Рішення у справі  «Мать’є-Моен і Клерфейт проти Бельгії» (Mathieu-Mohin and Clerfayt v. Belgium) 

№  9267/81 від 2 березня 1987 року. 

10 Рішення у справі «Юмак і Садак проти Туреччини» (Yumak and Sadak v. Turkey) № 10226/03 від 8 липня 

2008 року (Велика палата), Інформаційний листок № 110. 

 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2022
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57536
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-2022
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Висновок: заява неприйнятна (очевидно необґрунтована). 

Стаття 13: Заявники подавали виборчі скарги до Федерального 
парламенту і Федерального Конституційного Суду. Обидві установи 
наділені достатніми повноваженнями для виправлення певних виборчих 
недоліків. Спосіб, у якій були проведені ці процедури, гарантують 
заявнику ефективний засіб правового захисту щодо його скарги в цілях 
статті 3 Першого протоколу. 

Висновок: заява неприйнятна (очевидно необґрунтована). 

 

СТАТТЯ 2 ПРОТОКОЛУ № 4 

Свобода вибору місця проживання 

Політика нав’язування умов, пов’язаних із тривалістю проживання та 
видом основного доходу, особам, які бажають оселитися в центрі міста 
Роттердам: справу передано на розгляд до Великої Палати  
Рішення у справі «Гаріб проти Нідерландів» (Garib — Netherlands) 
№ 43494/09 від 23 лютого 2016 року (секція III) 
 
Законом про внутрішні проблеми міста (спеціальні заходи), який набрав 
чинності 1 січня 2006 року, низка муніципалітетів, уключаючи Роттердам, 
отримали право вживати заходів у деяких визначених сферах, як-то 
надання власникам малого бізнесу часткових податкових пільг та відбір 
нових жителів відповідно до їх джерел доходу. У 2005 році заявниця 
переїхала до міста Роттердам і орендувала житло в районі Tarwewijk. Після 
набрання чинності Законом про внутрішні проблеми міста Tarwewijk став 
спеціальним районом у рамках підзаконного акта Роттердама. Після того 
як власник житла попросив її переїхати до іншого житла, яке він мав у 
тому самому районі, заявниця звернулась за дозволом на житло згідно із 
вимогами нового законодавства. Проте її заяву було відхилено на тій 
підставі, що вона не проживала в столичному регіоні Роттердам протягом 
необхідного періоду часу, а її дохід не відповідав установленим вимогам. Її 
наступні скарги також були невдалими. У 2010 році заявниця переїхала до 
муніципалітету Влаардінген (Vlaardingen), який також був частиною  
столичного району Роттердам. 

Своїм рішенням від 23 лютого 2016 року (див. Information Note 193) Палата 
ЄСПЛ постановила п’ятьма голосами проти двох відсутність порушення 
статті 2  Протоколу № 4. 

Зокрема, Суд постановив, що, у принципі, держава мала право приймати 
оскаржуваний закон і концепцію, а також за певних умов національні 
державні органи не зобов’язані забезпечувати заявницю житлом 
відповідно до її преференцій. 
12 вересня 2016 року на прохання заявниці справу було передано на 
розгляд до Великої палати. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161054
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-10869
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-10869
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ЗВЕРНЕННЯ ДО ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ СУДУ 

Стаття 43 § 2 

Рішення у справі «Гаріб проти Нідерландів» (Garib v. Netherlands) 
№ 43494/09 від 23 лютого 2016 року (секція III) 

(див. вище статтю 2 Протоколу № 4) 

Передача справи на розгляд до Великої палати  Суду 
 

Стаття 30 

Рішення у справі «Кореа де Матос проти Португалії» (Correia de Matos v. 
Portugal) № 56402/12 (секція I) (Див. вище статтю 6 § 3 (c))  

 
Міжамериканський суд з прав людини 

 
Рівність перед законом та недопущення дискримінації в доступі до 
пенсії для одностатевих пар  
Рішення у справі «Дуке проти Колумбії» (Case of Duque v. Colombia) - Series C 
№ 310 від 26  лютого 2016 року11 
 
Факти – заявник, пан Енджел Альберто Дуке, жив з одностатевим 
партнером, допоки 15 вересня 2001 року останній не помер унаслідок 
синдрому набутого імунодефіциту (СНІД). Партнер заявника входив до 
Колумбійської компанії з управління фондами пенсійного забезпечення та 
розірвання трудових відносин (COLFONDOS S.A.). 19 березня 2002 року 
заявник звернувся з письмовим проханням щодо отримання інформації 
про вимоги для отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника. 
COLFONDOS зазначив, що згідно із чинним законодавством заявник не є 
бенефеціаром. З огляду на негативну відповідь, що надійшла від  
COLFONDOS, 26 квітня 2002 року заявник подав опікунський позов з 
проханням про призначення йому пенсії. Десятий муніципальний 
цивільний суд міста Боготи відмовив йому в задоволенні позову, 
постановивши, що «заявник не відповідає вимогам закону про визнання 
його як бенефіціара пенсії і що у зв’язку із цим немає жодної норми або 
судового рішення про визнання права для будь-яких одностатевих пар». 
Це рішення було оскаржено заявником і залишено в силі в повному обсязі 
рішенням дванадцятого муніципального цивільного суду Боготи від 
19 липня 2002 року. 
 
Відповідно до діючих на той час у Колумбії норм одержувачами пенсії у 

                                            
11 Цей виклад було люб’язно надано Секретаріатом Міжамериканського суду з прав людини. Більш 
детально див. abstract (лише Іспанською) на сайті (<www.corteidh.or.cr>). 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_310_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_310_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/
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зв’язку з втратою годувальника були «пожиттєво дружина або постійний 
компаньйон» (Закон № 100 від 23 грудня 1993 року) і «[f] для всіх 
цивільних дій партнерство де-факто є партнерством між чоловіком і 
жінкою, які, не перебуваючи в шлюбі, утворюють єдиний і постійний союз 
(Закон № 54 від 28 грудня 1990 року). В Указі, яким реалізується 
Закон № 100, зазначено, що «для цілей призначення права на пенсію у 
зв’язку з втратою годувальника статус постійного компаньйона стосується 
останньої людини (іншої статі від померлого), яка ділила з ним подружнє 
життя протягом не менше ніж двох (2) років» (Указ № 1889 від 3 серпня 
1994 року). 

Проте з 2007 року Конституційний суд Колумбії став визнавати у своїй 
судовій практиці право на призначення пенсії, соціального забезпечення 
та майнових прав для одностатевих пар. Він постановив, що Закон № 54 
також стосується одностатевих пар. Згодом Суд визначив, що внески 
системи соціального забезпечення також можуть поширюватися на 
одностатеві пари. У 2008 році Конституційний суд своїм рішенням C-336 
дійшов висновку, що постійні партнери в одностатевих парах, які мають 
такий статус, мають право на отримання пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника. Також у 2010 році він виніс рішення про те, що смерть 
одного з партнерів одностатевої пари, яка настала до рішення Суду C-336, 
не виправдовує відмову тому, хто  залишився  живий. 

Право 

(a) Попередні заперечення – держава надала два попередні 
заперечення щодо невичерпання національних засобів правового 
захисту. Ці заперечення було відхилено на тій підставі, що держава 
не розкрила необхідну інформацію Міжамериканській комісії, коли 
вирішувалось питання про прийнятність справи. Ще одне попереднє 
заперечення було надано за фактами, на які посилалися в 
обґрунтування заявленого порушення прав на життя та особисту 
недоторканність. Його також було відхилено на тій підставі, що цей 
аргумент не може бути проаналізовано як попереднє заперечення, 
оскільки він  стосується доказової  ваги свідчень для встановлення 
фактів. 
(b) Стаття 24 (право на рівний захист) Американської конвенції з 
прав людини (АКПЛ) (American Convention on Human Rights) у 
контексті статей 1 (1) (зобов’язання поважати й забезпечувати 
права) і 2 (національні правові наслідки) – Міжамериканський суд ще 
раз підтверджує, що стаття 1 (1) АКПЛ – це правило загального 
характеру, дія якого поширюється на всі положення договору й 
передбачає зобов’язання держав-учасниць поважати та «без 
дискримінації» забезпечувати вільне й повне здійснення визнаних у 
ній прав і свобод.  Статтею 24 АКПЛ заборонено де-юре 
дискримінацію в захисті прав законами, які приймаються та 
застосовуються державою. 

 

http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
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У ході судового розгляду держава визнала існування «міжнародної 
протиправної дії, яка тривала протягом щонайменше частини періоду, 
коли норми, згідно з якими дозвіл на визнання пенсійних пільг для 
одностатевих пар не було надано,  уже діяли». Вона наводила докази, що 
міжнародну протиправну дію було припинено рішенням C-336 
Конституційного суду, яким було внесено зміни в норми, що стали 
причиною порушень прав заявника. Крім того, держава заявила про 
існування відповідного й ефективного засобу правового захисту щодо 
визнання пенсійної допомоги одностатевим парам станом на 2010 рік. 
Проте Міжамериканський суд дійшов висновку, що, незважаючи на зміни, 
які відбулися на національному рівні, необхідно проаналізувати сумісність 
колумбійської правової системи й принципу недопущення дискримінації 
та права на рівність перед законом з огляду на час, коли сталися 
порушення. 

Отже, для аналізу необхідно визначити: (а) чи передбачають колумбійські 
норми різне поводження; (b) чи різне поводження стосовно згаданих 
категорій захищається статтею 1 (1) АКПЛ; (с) чи має різне поводження  
дискримінаційний характер.  

Суд постановив, що законодавство Колумбії, яке фактично регулює 
подружні союзи та інститут власності між постійними компаньйонами, а 
також указ, відповідно до якого створено систему соціального захисту, 
створюють різне поводження щодо гетеросексуальних пар, які могли б 
заснувати шлюбний союз, і щодо одностатевих пар, які не могли створити 
такий союз. 

Він ще раз підтверджує, що сексуальна орієнтація й гендерна 
ідентичність – це  категорії, які захищаються Американською конвенцією з 
прав людини (АКПЛ). Тому її дією будь-які дискримінаційні закони, дії або 
практика за ознакою сексуальної орієнтації забороняються. Отже, жодне 
положення, рішення або практика національного законодавства, винесені 
державним чи приватним органом, не можуть жодним чином применшити 
або обмежити права людини у зв’язку з її сексуальною орієнтацією. 
Будь-яке потенційне обмеження права однієї із захищених категорій має 
відбуватися за суворих і вагомих причин. Це означає, що причини, на які 
посилається держава для виправдання різного поводження, мають бути 
особливо серйозними й ґрунтуватися на вичерпному аналізі. 

У цій справі Суд дійшов висновку, що держава не надала жодних пояснень 
з приводу гострої суспільної необхідності або мети різного поводження чи 
чому застосування такого диференційованого поводження було єдиним 
способом досягти цієї мети. Він посилався на правила та судову практику 
деяких країн регіону, які визнали доступ до права на пенсію з втрати 
годувальника того, хто залишився живий у одностатевій парі, заявивши, 
що сексуальні вподобання людини не є перешкодою для реалізації права 
на доступ до права на пенсію у зв’язку із втратою годувальника. 
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Крім того, Суд нагадав, що у справі  «Atala Riffo and daughters v. Chile»1 він 
ухвалив, що відсутність у деяких країн консенсусу стосовно повного 
дотримання прав сексуальних меншин не може вважатися вагомим 
аргументом для відмови або обмеження їх прав або для фіксування й 
відтворення історичної та структурної дискримінації, від якої ці меншини 
постраждали, і не обов’язково питання консенсусу не привело би до 
утримання від винесення рішення, оскільки в процесі винесення рішення 
він має посилатися лише й виключно на міжнародні зобов’язання, що 
випливають із суверенного рішення держав дотримуватися АКПЛ. 

У справі пана Дуарте Суд дійшов висновку, що держава не надала 
об’єктивного й розумного обґрунтування обмеження його права на пенсію 
по втраті годувальника у зв’язку з його сексуальною орієнтацією12. 

Відповідно, Суд постановив, що розходження в законодавстві Колумбії на 
основі сексуальної орієнтації стосовно доступу до пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника було дискримінаційним. Не забезпечивши йому 
рівного доступу до пенсії у зв’язку з втратою годувальника, Колумбія стала 
відповідальною за порушення його права на рівність і недискримінацію. 

Розглядаючи заяви держави про те, що міжнародну протиправну дію було 
припинено й виправлено, Суд зазначив, що, незважаючи на те що заявник 
міг подавати запит на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника 
без зазнання дискримінації з 2010 року, існувала відсутність упевненості 
щодо можливості призначення пенсії або що це призначення матиме 
зворотну силу стосовно 2002 року, коли воно було предметом різного 
поводження. У зв’язку із цим Суд дійшов висновку, що міжнародну 
протиправну дію, яка діяла на шкоду заявника, ще не повністю усунено, 
оскільки платежі за минулий період, які він міг отримувати, не є 
еквівалентом тим платежам, які би він отримував, якби не зазнав 
дискримінаційного різного поводження. 

Щодо заявленого порушення статті 2 АКПЛ, то Суд вважає, що в контексті 
розвитку нормативної бази та судової практики в Колумбії з питань 
визнання та захисту одностатевих пар немає елементів для того, щоб 
робити висновок про існування порушення зобов’язання щодо ухвалення  
правових норм на національному рівні. 

Висновок: порушення статті 24 у зв’язку зі статтею 1 (1) (чотирма 
голосами проти двох); відсутність порушення статті 2 у зв’язку зі 
статтями  24 та 1 (1) (чотирма голосами проти двох). 

(с) Стаття 8 (1) (право на справедливий суд) та стаття 25 (право на 
захист у суді) АКПЛ у поєднанні зі статтями 1 (1) та 2 – у зв’язку з правом 
на захист у суді Міжамериканський суд указав, що в нього не було 
можливості перевірити факт існування в Колумбії відповідного та 

                                            
12 Справа Atala Riffo and daughters v. Chile (суть, компенсація та витрати), рішення від 24 лютого 2012 
року. Series C No. 239, § 92. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_ing.pdf
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ефективного засобу здійснення запиту на виплату пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника для одностатевих пар. Цей висновок обґрунтовано 
відсутністю можливості взагалі здійснити аналіз придатності та 
ефективності існуючих засобів у спірному адміністративному 
провадженні, а також заяви про судовий перегляд та скарги проти рішення 
COLFONDOS, оскільки ці засоби не були подані. Отже, Суд дійшов висновку, 
що держава не порушувала це право. 
 
Стосовно заявленого порушення судових гарантій заявника у зв’язку з 
використанням дискримінаційних стереотипів у судових рішеннях Суд 
постановив, що держава не несе відповідальності, оскільки не було 
можливості перевірити, чи діяла влада з огляду на причини, які виходять 
за рамки встановлених положень колумбійського закону. 

Висновок: відсутність порушення (чотири голоси проти двох). 

(d) Статті 4 (1) (право на життя) та 5 (1) (право на особисту 
недоторканність) АКПЛ у зв’язку зі статтями 1 (1) та 1 (2) – 
Міжамериканський Суд дійшов висновку, що держава не несе 
відповідальності за порушення прав заявника на особисту 
недоторканність і життя, тому що: (а) жодних доказів не було надано про 
завдання шкоди його психологічній або моральній цілісності в результаті 
винесеного рішення; (b) жодних доказів не було представлено для 
висновку про те, що його здоров’я постраждало або що держава не надала 
йому медичної допомоги і (с) не було представлено інформації для 
висновку, що у справі заявника альтернативна система соціального 
страхування забезпечила би нижчий рівень охорони, ніж страхова. 

Висновок: відсутність порушення (чотири голоси проти двох). 

(e) Компенсація – Міжамериканський суд визнав, що рішення суду є по суті 
відшкодуванням і постановив, що держава має: (і) опублікувати рішення 
та його офіційний виклад; (іі) гарантувати заявникові першочерговість 
подання заяви на отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника та 
(ііі) виплатити компенсацію за моральну шкоду, а також сплатити судові 
витрати.  

 


