
У цьому випуску «Юридичного журналу» друкується
рішення у справі «Харченко проти України», в якому
Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суд)
визнав низку порушень статті 5 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція),
які сам же Суд визначив «як такі, що постійно конста-
туються Судом у справах проти України» [1]. 

Стаття 5 гарантує право на свободу та особисту недо-
торканність, а тому є ключовим елементом захисту
прав особи. Як зазначив ЄСПЛ у рішенні у справі «Де
Вілде, Оомс і Версип проти Бельгії» (De Wilde, Ooms and
Versyp v. Belgium) від 18 червня 1971 року, це право є
найважливішим у «демократичному суспільстві» у розу-
мінні Конвенції. Особиста свобода є фундаментальною
умовою, якою кожен повинен користуватися, і позбав-

лення якої дуже ймовірно матиме прямий і негативний
вплив на користування багатьма іншими правами [2].
Звідси випливають основні принципи, які Суд застосовує
при розгляді справ за статтею 5, і насамперед принцип
презумпції свободи. Особа не може бути позбавлена
свободи крім випадків, встановлених у пункті 1 статті 5,
і, як неодноразово зазначав ЄСПЛ, цей перелік винятків
є вичерпним [3], до того ж лише вузьке тлумачення цих
винятків відповідає цілям цього положення, а саме –
гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено
свободи [4]. Таким чином, позбавлення свободи з під-
став, які не охоплюються пунктом 1 статті 5, ведуть до
порушення цієї статті Конвенції.

ЄСПЛ неодноразово констатував порушення пункту 1
статті 5 Конвенції, коли було визнано, що тримання
заявника під вартою не було «законним» для цілей
одного з підпунктів пункту 1 статті 5, з конкретним
врахуванням процесуальних гарантій, які забезпе-
чуються національною правовою системою. У питаннях
з’ясування «законності» взяття під варту і, зокрема, у
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визначенні того, чи було дотримано «процедуру, встанов-
лену законом», Конвенція, по суті, відсилає до національ-
ного законодавства і встановлює обов’язок забезпечувати
дотримання матеріально-правових та процесуальних норм
такого законодавства, водночас вимагаючи також, щоб
будь-яке позбавлення свободи відповідало меті статті 5,
яка полягає в захисті людини від свавілля [5].

Тому Суд насамперед з’ясовує, чи відповідає Кон-
венції сам національний закон і, зокрема, чи відпові-
дають їй загальні принципи, які сформульовані в ньому
чи випливають з нього, зокрема, загальний принцип
юридичної визначеності, який, в тому числі, передбачає
«якість закону», вимагаючи від закону відповідності
принципові верховенства права, – ця ідея пронизує всі
статті Конвенції. При цьому «якість закону» означає,
що у випадку, коли національний закон передбачає
можливість позбавлення свободи, такий закон має бути
достатньо доступним, чітко сформульованим і перед-
бачуваним у своєму застосуванні – для того, щоб
виключити будь-який ризик свавілля [6]. 

У справах щодо України ЄСПЛ визнавав порушення
пункту 1 статті 5 Конвенції у випадках, коли адміністра-
тивний арешт, який формально підпадає під дію пункту
1(а) статті 5, використовувався для забезпечення перебу-
вання особи під вартою для інших цілей [7]; або коли не
існувало  жодних законодавчих положень (у КПК чи
інших нормативно-правових актах), які б передбачали,
навіть шляхом посилання, процедуру щодо тримання
особи під вартою з метою екстрадиції або застосування
інших міжнародно-правових заходів правової допомоги у
кримінальних справах [8]; коли тримання особи під
вартою не переслідувало жодну мету, зазначену в пункті 1
статті 5 Конвенції, і, отже, порушило вимоги цієї статті
(наприклад, протягом періоду, коли щодо особи не було
скасовано рішення про надання статусу біженця, а націо-
нальне законодавство забороняло вислання біженців з
території України [9], або коли затримання неповнолітніх
заявників не підпадає під виняток, передбачений пунктом
1(d) статті 5 при відсутності підстав вважати, що на цю
справу поширюються будь-які інші винятки, передбачені
статтею 5 Конвенції [10]). У низці справ щодо України
[11] було констатовано порушення пункту 1 (f) статті 5
Конвенції у зв’язку з тим, що національне законодавство
не передбачає процедури, достатньо доступної, чітко
сформульованої і передбачуваної у своєму застосуванні –
такої, яка давала б змогу уникнути ризику свавільного
тримання під вартою в очікуванні на екстрадицію. 

Список випадків порушення пункту 1 статті 5 Кон-
венції у справах щодо України можна, на жаль, продов-
жувати. У справі Харченка ЄСПЛ розглядав три періоди
досудового ув’язнення заявника, і щодо двох з них кон-
статував порушення пункту 1 статті 5. Хоча, завдяки
внесенню змін до чинного законодавства окремі про-
блеми, виявлені у цій справі (взяття під варту та про-
довження строку тримання під вартою за санкцією

прокурора, а також неврахування періоду ознайомлення
з матеріалами справи у строк досудового ув’язнення),
вже не виникають, проте інші проблеми досі мають
місце. Принагідно згадаємо, що, наприклад, у рішенні
«Свершов проти України» [12] ЄСПЛ зазначив, що очі-
кування попереднього розгляду справи судом не є юри-
дичною підставою, тим більше, що відповідні положення
національного законодавства не передбачають таких під-
став. Суд підкреслив, що він уже розглядав у низці справ
практику тримання підсудних під вартою виключно на
підставі одержання судом першої інстанції обвинуваль-
ного висновку і встановив, що така практика становить
порушення пункту 1 статті 5 Конвенції, і що практика
тримання підсудних під вартою без конкретного юри-
дичного підґрунтя або за відсутності чітких положень,
які регулюють такі питання, несумісна з принципами
юридичної визначеності та гарантіями захисту від сва-
вілля, які спільною ідеєю об’єднують Конвенцію і прин-
цип верховенства права [13]. ЄСПЛ дійшов висновку, що
існуюча в Україні практика тримання особи під вартою
лише на тій підставі, що до суду першої інстанції надійшов
обвинувальний висновок, не ґрунтується на чітких і
передбачуваних юридичних нормах, і як наслідок – до
висновку про наявність порушення пункту 1 статті 5
Конвенції. І, хоча рішення у справі Свершова стало оста-
точним ще 27 лютого 2009 року, законодавча прогалина
існує й досі, і цілком ймовірно, що справа Харченка – не
остання, де визнано таке порушення. 

Окрім порушення пункту 1(с) статті 5 Конвенції
щодо періодів, протягом яких тримання під вартою
здійснювалося без відповідного судового рішення,
ЄСПЛ у справі Харченка вказав ще на дві проблеми:
порушення пунктів 3 та 4 статті 5 Конвенції. 

Порушення пункту 3 статті 5 визнано у зв’язку з тим,
що національні суди часто або не обґрунтовують про-
довження строку тримання під вартою, або ж обґрун-
товують це однаковими підставами протягом всього
періоду ув’язнення, тоді, як  після спливу певного часу
подальше існування обґрунтованої підозри перестає
само по собі бути підставою для позбавлення свободи,
а суди зобов’язані обґрунтовувати рішення про про-
довження тримання під вартою іншими підставами, які
мають бути чітко вказані. 

Важливо наголосити, що право на свободу та особисту
недоторканність, за статтею 5 Конвенції, встановлює
тверду презумпцію на користь того, щоб підозрювані у
скоєнні злочинів залишались на волі, і це накладає
важливі зобов’язання, коли йдеться про затримання та
арешт таких осіб, застосування та тривалість поперед-
нього ув’язнення. Європейський суд особливо занепо-
коєний і зловживанням владними повноваженнями, і
тим, щоб потреба в подовженні тримання під вартою
була виправдана як прийнятними підставами, так і
об’єктивним обґрунтуванням. Окрім того, слід ретельно
аналізувати загальний строк попереднього ув’язнення
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з огляду на ретельність здійснення процесу розгляду
справи [14, c. 18–19]. З огляду на свою субсидіарну
роль, Суд не може рекомендувати певних конкретних
заходів, однак, зазначає необхідність національних орга-
нів влади розв’язати проблему відсутності належного
судового обґрунтування продовження строків тримання
під вартою, щоб не допустити подальшого надходження
аналогічних скарг за пунктом 3 статті 5 [1, п. 99].

Здійснення ефективного судового контролю в разі
взяття особи під варту вважається, відповідно до системи
Європейської конвенції, необхідним не лише для забезпе-
чення права на свободу та особисту недоторканність, але
також для того, щоб убезпечити від можливого неналеж-
ного поводження за обставин, коли особа є особливо враз-
ливою. В пункті 4 статті 5 міститься вимога того, щоб
утримувана під вартою особа мала реальну можливість
оскаржити законність позбавлення її волі. При цьому має
бути враховано дотримання багатьох специфічних умов з
тим, щоб забезпечити їхню ефективність, – як в процесі
здійснення процедури кримінального розгляду, так і після
її завершення [14, c. 18–19].

Стосовно права на  розгляд питання законності три-
мання під вартою, що гарантується пунктом 4 статті 5,
ЄСПЛ зазначив, що у справі Харченка, як і в інших
подібних справах, очевидною є проблема відсутності
адекватного реагування з боку національних судів на
аргументи заявників про необхідність звільнення їх з-
під варти. Це право, хоча закріплене в законодавстві,
виявляється лише теоретичним, зокрема, непоодино-
кими є випадки, коли національний суд позбавляє
особу права, гарантованого пунктом 4 статті 5, поси-
лаючись на те, що питання законності тримання під
вартою раніше неодноразово розглядалося судом [15]. 

На жаль, після 14 років чинності в Україні Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод ці
проблеми й досі залишаються актуальними, і ЄСПЛ
вважає, що національні органи повинні їх розв’язати з
метою недопущення подальших повторюваних скарг.
Зазначимо, що станом на кінець 2009 року проти Украї-
ни було постановлено 49 рішень за статтею 5 Конвенції
[16, c. 151] (з них 27 рішень було прийнято у 2009 році
[16, c. 145]), у 2010 році порушення статті 5 було кон-
статовано у 43 справах проти України [17], а в 2011 році
(на момент написання цього матеріалу) – в 13 справах
(з них 6 рішень набули статусу остаточних [18]). Ще не
мають статусу остаточних 7 рішень щодо України, у
кожному з яких констатовано щонайменше одне пору-
шення статті 5 Конвенції [19].

Беручи до уваги системний характер проблеми, яку
виявлено в цій справі, у п.101 рішення по справі «Хар-
ченко проти України» Суд наголосив, що слід невідк-
ладно запровадити конкретні реформи в законодавстві
та адміністративній практиці України для їх узгодження
із висновками Суду, викладеними у цьому рішенні,
щоб забезпечити відповідність такого законодавства та

практики вимогам статті 5. Суд запропонував Урядові
України протягом півроку з дня набуття рішенням ста-
тусу остаточного (10 травня 2011 року) подати розроб-
лений план заходів. Уряд надав такий план [20], який
став предметом обговорення виконання 22 рішень
ЄСПЛ т.зв. «групи Харченка» [21] на 1128-му засіданні
Комітету Міністрів Ради Європи. У рішенні Комітету
Міністрів від 6 грудня 2011 року відзначається, зокрема,
необхідність якнайшвидшого прийняття нового кри-
мінально-процесуального кодексу [22]1, який запропо-
нований Урядом як основний захід вирішення про-
блемних питань, зазначених у справі Харченка. Однак
новий КПК, проект якого на даний момент проходить
експертизу в органах Ради Європи, на думку самих же
європейських експертів, обізнаних з українською ситуа-
цією щодо статті 5 Конвенції, «скоріше введе належні
правила, аніж створить судову систему, в рамках якої
судді зможуть самі вирішувати, як їм діяти, з ураху-
ванням здорової дози скептицизму по відношенню до
дій слідчих та прокурорів, а також дбати про інтереси
осіб, утримуваних під вартою» [23, c. 26–27]. На заваді
стоїть правова культура, успадкована Україною від
Радянського Союзу, яка не передбачає «ідею конститу-
ційних положень в якості мірила, на підставі якого
можна було б перевіряти окремі правові положення та
позбавляти їх юридичної сили в разі їх невідповідності.
Більш того, не існувало загального принципу відповід-
ності правових положень певним мінімальним стан-
дартам, матеріальним та процесуальним, на підставі
яких такі правові положення або їх застосування могли
б бути визнані неприйнятними, наприклад, через
довільність результату або несумірність пливу на сво-
боду. Це створювало різкий контраст вимогливим кон-
цепціям верховенства права, що лежить в основі засто-
сування ЄСПЛ [23, c. 8]. 

Тому, сподіваючись на прийняття нового КПК, не
слід применшувати й ролі судової практики, передусім
Верховного Суду України, оскільки врахування того,
як Європейський суд та колишня Європейська комісія
тлумачили й застосовували положення Європейської
конвенції в конкретних обставинах, може слугувати
практичним орієнтиром, коли йдеться про тлумачення
та застосування норм кримінально-процесуальних
кодексів та інших законодавчих актів, які стосуються
сфери кримінального судочинства, гарантуючи тим
самим, що взяте за статтею 1 Європейської конвенції
зобов’язання забезпечувати викладені в ній права та
свободи буде належним чином виконано [14, c. 15]. 

_____________
1 Див. п. 3 Рішення CM/Del/Dec(2011)1128/23 Комітету Міні-
стрів від 6 грудня 2011 року щодо справ № 23 – «група Харчен-
ка»/Decision cases No. 23 – Kharchenko group against Ukraine.
Електронний ресурс. – Режим доступу: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2011)1128/23&Language=lanEn
glish&Ver=original&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&Ba
ckColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383
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