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Стислий виклад рішення від 11 липня 2013 року
6 січня 2006 року близько 6 год ини вечора заявник проникнув д о автомобіля, що належав Н, та
намагався д емонтувати облад нання, яке в ньому знаход илось. Н затримав заявника та перед ав його
міліції.
7 січня 2006 року Ленінським районним суд ом м. С евастополя (д алі – «Ленінський суд ») заявникові
було призначено ад міністративне стягнення у вигляд і ад міністративного арешту строком на три д ні за
перебування в громад ському місці у стані алкогольного сп’яніння ввечері 6 січня 2006 року.
9 січня 2006 року слід чий Ленінського РВ У МВС У країни в м. С евастополі, посилаючись на под ії, які
стались 6 січня 2006 року, затримав заявника за під озрою у вчиненні розбою та порушив проти нього
кримінальну справу. 12 січня 2006 року Ленінським суд ом було зад оволено клопотання слід чого про
призначення заявникові запобіжного заход у у вигляд і взяття під варту строком на д ва місяці. При
обранні запобіжного заход у суд виход ив із того, що заявника було затримано при спробі вчинити
злочин, постійного місця роботи у заявника не було, цей злочин заявник намагався вчинити,
перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, та протягом року після звільнення від від бування
покарання.
У жовтні 2005 року сталась інша под ія - д воє осіб спробували проникнути в автомобіль, що належав К.
Останній їм завад ив та спіймав од ного з них (Б). 7 лютого 2006 року Ленінський суд у склад і суд д і Р.
визнав Б. винним у вчиненні розбою за поперед ньою змовою групою осіб.
К. ід ентифікував заявника як д ругого зі злод іїв, які намагалися проникнути д о його автомобіля. Б.
також ід ентифікував заявника як свого співучасника. У зв’язку з цим за фактом вчинення злочину
щод о заявника було порушено кримінальну справу. Пізніше обид ві кримінальні справи по
обвинуваченню заявника об’єд нані в од не провад ження і справу перед ано на розгляд д о Ленінського
суд у.
Заявник под ав слід чому клопотання про заміну йому запобіжного заход у з тримання під вартою на
інший, більш м’який. Того ж д ня слід чий від мовив в зад оволенні клопотання, мотивуючи це тим, що
заявник має поперед ні суд имості, його тримання під вартою зд ійснюється на під ставі вмотивованої
постанови суд у, а також тому, що заявник, маючи ад воката з д ня, наступного за д нем винесення
постанови про призначення запобіжного заход у у вигляд і взяття під варту, вирішив не оскаржувати цю
постанову.
Захисник заявника под ав д о Ленінського суд у скаргу на незаконне тримання під вартою з 6 по 12 січня
2006 року, а також заявив клопотання про виклик Н. та працівників міліції, які провод или арешт
заявника 6 січня 2006 року, в якості свід ків.
Ленінський суд від мовив в зад оволенні клопотання про виклик та д опит свід ків д ля розгляд у питання
про законність арешту заявника 6 січня 2006 року, а через кілька д нів від мовив в зад оволенні скарги
заявника про незаконність тримання його під вартою з 6 по 12 січня, д ійшовши висновку, що суттєвих
порушень норм кримінально-процесуального законод авства у справі д опущено не було.
Заявник оскаржив цю постанову д о Апеляційного суд у м. С евастополя (д алі – Апеляційний суд ), який
залишив постанову Ленінського суд у без змін, зазначивши, що ад міністративний арешт заявника 6
січня, а також його арешт за під озрою у вчиненні злочину у період з 9 по 12 січня було зд ійснено
законно, а клопотання заявника про виклик і д опит свід ків не перед бачено від пов ід ними положеннями
Кримінально-процесуального код ексу.
19 вересня 2006 року під час од ного із суд ових засід ань щод о розгляд у справи захисник заявника
под ав клопотання про звільнення заявника з-під варти зі зміною йому запобіжного заход у з тримання
під вартою на під писку про невиїзд . Враховуючи причини від мови суд у у зад оволені аналогічних
клопотань раніше, заявник повід омив суд у свою ад ресу і те, що д о арешту він працював на буд івництві,
а також наголосив, що його поперед ні суд имості не можуть бути під ставо ю д ля обрання запобіжного
заход у у вигляд і тримання під вартою у цій справі. Того ж д ня Ленінський суд від хилив клопотання.
У зв’язку з тим, що суд д ю, який розгляд ав справу заявника, було звільнено з посад и за віком, справу
було перед ано суд д і Р., яка раніше розгляд ала справу по обвинуваченню Б. С уд д я Р. заявила
самовід від , посилаючись на те, що вона розгляд ала кримінальну справу по обвинуваченню Б. і
висловила свою точку зору з привод у співучасті заявника і пана Б., проте голова суд у від хилив заяву
про самовід від , визнавши її безпід ставною.

Ленінським суд ом у склад і суд д і Р. заявника визнано винним у вчиненні за поперед ньою змовою з Б.
розбійного напад у та призначено йому покарання у вигляд і позбавлення волі з конфіскацією всього
майна заявника. Під час розгляд у справи заявник заявив клопотання про виклик в суд та д опит в
якості свід ка Б., од нак таке клопотання було залишено без зад оволення. Заявник оскаржив вирок д о
Апеляційного суд у, який залишив його без змін. Заявник оскаржив рішення суд у першої та апеля ційної
інстанцій д о Верховного С уд у У країни, який від мовив заявнику у від критті касаційного провад ження.
До Є вропейського суд у з прав люд ини (д алі – «Є вропейський суд ») заявник скаржився за пунктами 1,
3 статті 5, пунктом 1 та під пунктом d пункту 3 статті 6 Конвенції про захист прав люд ини і
основоположних свобод (д алі – «Конвенція») на те, що його перебування під вартою з 6 по 12 січня
було незаконним; його перебування під вартою під час д осуд ового слід ства було над мірно тривалим і
необґрунтованим; він не мав можливості д омогтися виклику та д опиту в суд овому засід анні головного
свід ка обвинувачення; головуючий по справі суд д я не була безсторонньою. Заявник також скаржився
за пунктом 4 статті 5 Конвенції на те, що він не міг д омогтися розгляд у суд ом питання щод о законності
тримання його під вартою з 6 по 9 січня Конвенції; за статтею 6 Конвенції на незабезпечення йому
д оступу д о матеріалів справи після винесення суд ом першої інстанції вироку у справі заявника, на
занад то суворе покарання та на тривалість суд ового розгляд у його справи; за статтею 7 Конвенції – на
те, що його було визнано винним у вчиненні злочину, який він не вчиняв.
Розглянувши справу, Є вропейський суд констатував порушення пункту 1 статті 5 Конвенції, д ійшовши
висновку, що тримання заявника під вартою у період з 6 по 12 січня було незаконним, оскільки 6 січня
заявника було затримано за під озрою у вчиненні злочину, проте тримання під вартою протягом трьох
д нів було зад окументовано як покарання за незначне ад міністративне правопо рушення. Незаконність
арешту заявника у період з 6 по 9 січня вплинула також на висновок Є вропейського суд у про
незаконність арешту заявника у період з 9 по 12 січня. Од ночасно Є вропейський суд звернув увагу на
те, що практика наклад ення на особу ад міністративного стягнення у вигляд і ад міністративного арешту
за формальних під став з метою д опиту цієї особи щод о розслід уваної кримінальної справи є
повторюваною проблемою в У країні, яка розгляд алась Є вропейським суд ом у численних рішеннях щод о
У країни.
Є вропейський суд також констатував порушення пункту 3 статті 5 Конвенції, оскільки було порушено
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строку абозвільнення під час провад ження. Є вропейський суд також зазначив, що поперед ні суд имості
заявника, хоч і можуть характеризувати його особу, не можуть слугувати д остатньою під ставою д ля
тримання заявника під вартою протягом більше од ного року та д есяти місяців. Крім того, С уд взяв д о
уваги той факт, що після розгляд у суд ом протягом року справи заявника ї ї розгляд було розпочато з
початку у зв’язку зі звільненням головуючого у справі суд д і. При цьому нового суд д ю було призначено
лише через чотири місяці.
Виход ячи з того, що заявникові не було забезпечено право виклику та д опиту свід ка Б, показання
якого стали під ставою д ля засуд ження заявника, Є вропейський суд встановив порушення пункту 1 та
під пункту d пункту 3 статті 6 Конвенції.
Розглянувши скарги заявника щод о уперед женості суд у першої інстанції, який виніс вирок заявнику,
Є вропейський суд встановив порушення пункту 1 статті 6 Конвенції, зазначивши, що головуючий
суд д я, яка од ноособово розгляд ала справу заявника, сама мала сумніви щод о своєї безсторонності при
розгляд і цієї справи.
С карги заявника за пунктом 4 статті 5 Конвенції були визнані Є вропейс ьким суд ом неприйнятними
через нед отримання заявником вимоги щод о под ання скарги протягом шести місяців від д ати
постановлення остаточного рішення на національному рівні, а інші скарги за статтями 6 та 7 Конвенції
– неприйнятними через від сутність порушень , на які скаржився заявник.
Розглянувши справу, Європейський суд од ноголосно:
1.
Вирішує д олучити зауваження У ряд у щод о від повід ності скарги заявника, под аної на під ставі
пункту 1 статті 5 Конвенції, щод о законності тримання його під вартою у період з 6 по 9 січня 2006
року правилу про д отримання шестимісячного строку д о розгляд у цієї скарги по суті та від хиляє їх після
розгляд у по суті.
2.
Оголошує скарги заявника за пунктом 1 та 3 статті 5, а також пунктом 1 статті 6 (вимога щод о
безсторонності суд у) та пункту 1 і під пункту d пункту 3 статті 6 Конвенції прийнятними, а решту
скарг у заяві – неприйнятними.
3.
Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щод о законності тримання
заявника під вартою у період з 6 по 9 січня 2006 року.
4.

Постановляє, що було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції

5.
Постановляє, що було порушення пункту 1 та під пункту d пункту 3 статті 6 Конвенціїщод о
незабезпечення явки та д опиту Б. як свід ка.
6.
Постановляє, що було порушення пункту 1 статті 6 Конвенції через від сутність безсторонності
суд у першої інстанції, який виніс обвинувальний вирок заявнику.
7.

Постановляє, що:
(a) протягом трьох місяців від д ня, коли це рішення набуд е статусу остаточного від повід но д о
пункту 2 статті 44 Конвенції, д ержава-від повід ач має сплатити заявнику наступні суми, які мають
бути конвертовані в національну валюту д ержави-від повід ача за курсом на д ень зд ійснення
платежу:
(і) 10000 (д есять тисяч) євро від шкод ування моральної шкод и разом з буд ь -якими под атками,
що можуть нараховуватись;
(іі) 300 (триста) євро компенсації суд ових витрат разом з буд ь -якими под атками, що можуть
нараховуватись.
(b) зі спливом зазначеного тримісячного строку і д о остаточного розрахунку на цю суму
нараховуватиметься простий від соток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки
Є вропейського центрального банку, яка д іятиме в період несплати, д о якої має бути д од ано три
від соткові пункти.

8.

Від хиляє решту вимог заявника щод о справед ливої сатисфакції.

