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Стислий виклад рішення від 26 липня 2012 року 

12 квітня 1998 року заявника та двох інших осіб було затримано за підозрою у 
вчиненні злочину. За твердженнями заявника, під час затримання він зазнав 

жорстокого поводження з боку працівників міліції. За твердженнями працівників 
міліції, при затриманні вони були вимушені застосувати силу, оскільки заявник 

чинив опір. 

Через декілька годин заявник був доставлений до Черкаського слідчого ізолятору 
№ 30 (далі - Черкаський СІЗО), де його оглянув лікар, який встановив наявність у 

нього низки тілесних ушкоджень. За твердженнями заявника, лікар не вказав всіх 
ушкоджень, яких він зазнав. 

Наступного дня щодо заявника також було проведено судово-медичну експертизу, 
відповідно до висновку якої його ушкодження були легкими. 

У ході досудового слідства заявник неодноразово скаржився до різних державних 

органів на жорстоке поводження з боку працівників міліції. 

28 січня 2002 року апеляційний суд Черкаської області визнав заявника винним у 
вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді довічного позбавлення волі. 

9 липня 2002 року цей вирок був залишений без змін Верховним Судом України.  

23 листопада 2002 року заявник подав заяву до Європейського суду з прав людини 
(далі - Європейський суд). 

За твердженням заявника апеляційний суд Черкаської області неодноразово 
відмовляв йому в наданні копій документів із матеріалів його кримінальної справи, 

необхідних йому для направлення до Європейського суду в обґрунтування своєї 
заяви. При цьому суд посилався на відсутність відповідного законодавства. 

Також, заявник стверджував, що працівники установи виконання покарань 

перешкоджали йому у відправленні кореспонденції до Європейському суду. 

До Європейського суду заявник скаржився за такими статтями Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція): ст. З - на те, що під час 
затримання він та інші затримані разом з ним особи були піддані катуванню з боку 

працівників міліції; ст. 34 - на те, що державні органи відмовляли йому в наданні 
копій документів з його справи, які були йому необхідні для направлення до 

Європейського суду в обґрунтування своєї заяви, та перешкоджали йому у 
відправленні листів, адресованих цьому суду; та ст. 6. - на несправедливість 

провадження щодо нього. 

З огляду на наявність у заявника тілесних ушкоджень, отриманих при його 
затриманні, що не заперечували сторони, та у зв'язку з тим, що Уряд не довів 

необхідності застосування до заявника сили при затриманні, Європейський суд 
встановив порушення Конвенції. 

У зв'язку з незабезпеченням заявнику державними органами можливості отримати 
копії документів, яких він потребував для обґрунтування своєї заяви до 

Європейського суду, останній дійшов висновку, що Україна не виконала свої 



зобов'язання за ст. 34 Конвенції щодо створення усіх необхідних умов для заявника 

з метою забезпечення належного та ефективного розгляду його заяви 
Європейським судом. 

З огляду на повторну констатацію такого порушення у справах проти України та на 

велику кількість подібних заяв, які перебувають у нього на розгляді, Європейський 
суд визнав проблеми, які призводять до них, системними та зазначив, що причиною 

такого порушення є відсутність чіткої процедури, яка надавала б ув'язненим 
можливість отримувати копії документів з матеріалів їхніх кримінальних справ 

самостійно або з допомогою державних органів. 

Враховуючи особливу важливість права на подання індивідуальної заяви, 

закріпленого статтею 34 Конвенції, для ефективного функціонування системи 
контролю, встановленої Конвенцією, Європейський суд зобов'язав Україну негайно 

вжити заходів законодавчого та адміністративного характеру з метою забезпечення 
доступу осіб, які перебувають в умовах несвободи, до документів, необхідних для 

обґрунтування їхніх скарг до Європейського суду. 

Розглянувши справу, Європейський суд: 

«1 .Оголошує одноголосно скаргу заявника на те, що 12 квітня 1998 року він був 
підданий катуванню з боку працівників міліції, прийнятною, а скарги щодо 
жорстокого поводження з іншими затриманими - неприйнятними. 

2. Оголошує більшістю голосів скаргу заявника на несправедливість провадження 

щодо нього неприйнятною. 

3. Постановляє одноголосно, що мало місце порушення статті 3 Конвенції у зв'язку 
з тим, що заявника було піддано нелюдському чи такому, що принижує гідність , 

поводженню з боку працівників міліції. 

4. Постановляє одноголосно, що Україна не дотрималась своїх зобов'язань за 

статтею 34 Конвенції у зв'язку з відмовою державних органів надати заявнику копії 
документів для його заяви до Суду. 

5. Постановляє одноголосно, що Україна дотрималась своїх зобов'язань за статтею 

34 Конвенції щодо відправлення листів заявника адресованих Суду. 

6. Постановляє одноголосно, що 

а) упродовж трьох місяців з дня, коли рішення набуде статусу остаточного 
відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має сплатити 
заявнику 12 000 (дванадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, що 

мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на 
день здійснення платежу, разом з будь-якими податками, що можуть 

нараховуватись; 

б) зі спливом зазначеного тримісячного строку і до повного розрахунку на 
зазначену суму нараховуватиметься простий відсоток {simple interest) у розмірі 

граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в цей 
період, до якої має бути додано три відсоткові пункти; 

7. Відхиляє одноголосно решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»  
 


