
У цьому числі «Юридичного журналу» пропонуємо
Вашій увазі рішення у справі «Інтерсплав проти України»
[1], в якому Європейський суд з прав людини (далі –
ЄСПЛ або Суд) визнав порушення ст. 1 Першого прото-
колу. Як відомо, ця стаття захищає право власності і,
відповідно до тлумачення, що його дав ЄСПЛ у відомому
рішенні у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції»,
має три окремі норми. Перша норма, яка має загальний
характер, проголошує принцип мирного володіння май-
ном; друга стосується випадків позбавлення майна і під-
порядковує його певним умовам (зазначена в другому
реченні частини першої). Третя норма визнає, що дер-
жави мають право, зокрема, контролювати використання
майна, відповідно до загальних інтересів, запроваджуючи
закони, які вони вважають необхідними для забезпечення
такої мети; ця норма наведена в частині другій [2]. 

У справі «Інтерсплав» майновий інтерес заявників
полягав у відшкодуванні ПДВ, однак для Суду природа
«майна» чи «власності» не відіграє значнох ролі: як
неодноразово повторював ЄСПЛ у своїх рішеннях,
поняття «власність», вжите в ч. 1 ст. 1 Першого прото-
колу, має автономне значення, яке не обмежене власні-
стю на фізичні речі і не залежить від формальної класи-
фікації в національному законодавстві: деякі інші права
та інтереси, наприклад, борги, що становлять майно,
можуть також розглядатись як «майнові права», а отже,
як «власність» у цілях вказаного положення [3].

Як зауважив Суд, у цій справі спір стосується не
конкретної суми відшкодування ПДВ або компенсації
за затримку у його виплаті, а загального права заявника
відповідно до національного закону [1, п. 31]. Якщо
абстрагуватися від природи вимоги (відшкодування
ПДВ), то справа Інтерсплаву не надто відрізняється
від справ, які стосуються інших майнових вимог,
наприклад, компенсації за військову форму колишнім
військовослужбовцям [4] чи виплат колишнім праців-
никам державного підприємства «Атомспецбуд», яке
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здійснювало будівельні роботи у Чорнобилі [5] тощо –
усі подібні заборгованості, зокрема, підтверджені оста-
точними судовими рішеннями, становить майно (posses-
sion) відповідно до змісту ст. 1 Першого протоколу.
Варто наголосити, що ЄСПЛ постановив рішення у
близько 300 справах, де констатував порушення ст. 1
Першого протоколу переважно через невиконання
рішень національних судів і, зрештою, дотримуючись
підходу, опрацьованого у справі Бурдова (№ 2), яка
стосувалася аналогічних питань невиконання рішень
національних судів у Російській Федерації, Суд визнав
за доцільне застосувати процедуру «пілотного» рішення
у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» [6,
п. 81], враховуючи передусім повторюваний і хронічний
характер проблем, покладених в основу порушень,
велику кількість потерпілих від таких порушень в
Україні та нагальну потребу надання їм невідкладного
й належного відшкодування на національному рівні.
Суд дійшов висновку, що причина затримок у виконанні
остаточних рішень національних судів – наявність
низки різних дисфункцій у правовій системі України,
спричинених поєднанням певних чинників, зокрема
таких, як брак бюджетних коштів, бездіяльність з боку
посадовців та недоліки в національному законодавстві.
Про системний характер проблем, на який указується
в цій справі, також свідчить той факт, що на цей час у
Суді очікують розгляду приблизно 1400 заяв проти
України, які повністю або частково стосуються таких
проблем, і кількість таких заяв постійно зростає [6,
п. 84–86]. З огляду на викладене вище, Суд дійшов
висновку, що порушення, зазначені в рішенні у справі
Юрія Іванова, є наслідком недоліків регуляторної та
адміністративної практики органів влади держави з
виконання рішень національних судів, за які вони
несуть відповідальність. Отже, ситуацію у цій справі
слід розглядати як таку, що є результатом практики, не
сумісної з положеннями Конвенції [7]. У п. 5 резолю-
тивної частини рішення ЄСПЛ у справі Юрія Іванова
постановив, що Україна мусить невідкладно, не пізніше
ніж протягом одного року від дати набуття цим «пілот-
ним» рішенням статусу остаточного (15 січня 2010
року), запровадити ефективний засіб юридичного
захисту або комплекс таких засобів юридичного захисту,
здатних забезпечити адекватне й достатнє відшкоду-
вання за невиконання або затримку виконання рішень
національних судів відповідно до принципів, встанов-
лених практикою Суду. Однак, попри сплив терміну,
такі ефективні засоби юридичного захисту не були
запроваджені й досі.

Однак у справі Інтерсплав (яка розглядалася до
«пілотного» рішення у справі Іванова) окрім невико-
нання рішень національних судів був, зокрема, й інший
аспект втручання у право, гарантоване ст. 1 Першого
протоколу – як вбачається з матеріалів справи, подат-
кові органи, не заперечуючи суми відшкодування ПДВ,

які мали бути сплачені заявникові, просто відмовлялись
підтверджувати їх без будь-якої очевидної на те при-
чини, посилаючись на відсутність компетенції у питан-
нях відшкодування ПДВ [1, п. 31, 39].

Позиція Уряду України полягала в тому, що вжиті
заходи перебували в межах самостійної оцінки держави
і що втручання було пропорційним і, таким чином,
було досягнуто справедливого балансу між інтересами
заявника і публічними інтересами [1, п. 36]. Однак
ЄСПЛ не погодився з позицією Уряду щодо того, що
втручання у право власності компанії-заявника було
пропорційним, і дійшов висновку, що справедливий
баланс між вимогами публічного інтересу та захистом
права на мирне володіння майном було порушено.
Серед причин, які привели до такого висновку, Суд
навів постійні затримки відшкодування і компенсації у
поєднанні із відсутністю ефективних засобів запобігання
або припинення такої адміністративної практики, так
само, як і стан невизначеності щодо часу повернення
коштів заявника [1, п. 40]. На нашу думку, це і є основ-
ним у цьому рішенні – зазначення критеріїв порушення
справедливого балансу, що стає причиною порушення.

Прикметно, що ЄСПЛ визнав, що найбільш прийнят-
ною формою сатисфакції могло б бути усунення адмініс-
тративної практики затримки відшкодування ПДВ, яка
суперечить ст. 1 Першого протоколу [1, п. 48]. Попри
податкову реформу, видається, що порушена у справі
Інтерсплаву проблема залишається досі актуальною.
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