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У цьому числі «Юридичного журналу» друку-
ється рішення у справі «Корнєв і Карпенко проти 
України» [1] – в ньому Європейський суд з прав 
людини (далі – ЄСПЛ або Суд) визнав три пору-
шення гарантованих Конвенцією з прав людини і 
основоположних свобод (далі – ЄКПЛ або 
Конвенцією) прав і свобод: по-перше, було пору-
шено право заявника – п. Корнєва, щодо якого 
було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під 
варту на підставі рішення суду (через його неявку 
в судове засідання районного суду, в якому мала 
розглядатися справа за висунутим проти нього 
кримінальним обвинуваченням), постати негайно  
перед суддею, гарантоване статтею 3 статті 5 
Конвенції; по-друге, мало місце порушення пункту 
3(d) статті 6 Конвенції щодо ненадання можливос-
ті заявнику допитати основного свідка у його 
справі, і таким чином, дати адекватну і належну 
можливість заперечити показання, на яких ґрун-
тувалося його засудження; і по-третє, визнано 
порушення пункту 1 статті 6 Конвенції у поєднанні 
з пунктом 3(b) статті 6 Конвенції щодо заявниці –  
п. Карпенко (матері п. Корнєва), ос кіль ки через 
ненадання їй достатнього часу і можливостей для 
підготовки свого захисту вона не мала справедли-
вого судового розгляду у справі про вчинення 
нею адміністративного правопорушення за стат-
тею 185-3 КпАП.

Усі ці три випадки видаються вартими більш 
прискіпливої уваги з огляду на складність фактич-
ного дотримання національними судовими орга-
нами конвенційних стандартів навіть у несклад-
них ситуаціях, яких чимало у щоденній судовій 
практиці.

Щодо аспекту права на свободу та особисту 
недоторканність, гарантованого статтею 5 Кон-
венції, який мав у цій справі, його коротко можна 
викласти таким чином: навіть, якщо суд змінює 
запобіжний захід особі через неявку у судове засі-
дання з підписки про невиїзд на тримання під 
вартою (тобто, коли затримання здійснюється на 
підставі попереднього залучення судового органу), 
вимога «негайності» постати перед суддею відпо-
відно до п. 3 ст. 5 Конвенції повинна виконуватися, 

щоб надати особі можливість бути заслуханою та 
повідомити суд про можливі особисті чи інші 
обставини, що свідчили проти його ув’язнення 
після фактичного арешту [1, п. 46]. Таким чином, 
ЄСПЛ підтвердив, що текст положення п. 3 ст. 5 
Конвенції не передбачає жодних можливих винят-
ків щодо цієї вимоги, а інший висновок суперечив 
би чіткому його значенню.

Друге визнане Судом порушення стосувалося 
права обвинуваченого у вчиненні кримінального 
злочину допитувати свідків обвинувачення або 
вимагати, щоб їх допитали, гарантованого п. 3(d) 
ст. 6 Конвенції. Це не перший випадок, коли 
ЄСПЛ розглядає цей аспект права на справедли-
вий суд у справах проти України. Варто згада ти 
хоча б справи «Жогло проти України» [2] чи 
«Луценко проти України» [3]. 

Скажімо, у справі Жогло ЄСПЛ навів основні 
вимоги п. 3 (d) ст. 6 Конвенції, із посиланням на 
свою попередню судову практику. Зокрема, як 
загальне правило, пункти 1 та З (d) ст. 6 вимагають 
надання підсудному відповідної та належної мож-
ливості заперечити, а також ставити запитання 
свідкові обвинувачення – або під час давання 
показань, або на пізнішому етапі [4]. Обвинувачення 
не повинно ґрунтуватись виключно чи вирішаль-
ною мірою на тих показаннях, які сторона захисту 
не могла оскаржити [5], а пояснення, відібрані у 
свідків в умовах, коли права обвинуваченого не 
дотримуються у тій мірі, як цього вимагає 
Конвенція, мають бути досліджені надзвичайно 
уважно [6]. У будь-якому разі засудження обви-
нуваченого не може базуватись виключно на пока-
заннях таких свідків [7]. 

У справі Жогло Суд взяв до уваги, що заявник 
та інший обвинувачений розповіли свою версію 
подій, яка значно відрізнялась від тої, яку виклав 
потерпілий. Однак національні суди повністю 
покладались на версію, викладену потерпілим на 
досудовому слідстві, не заслухавши його особисто 
та не забезпечивши заявнику можливість спрос-
тувати його показання. Крім того, засудження 
заявника за змову у вчиненні вбивства, яке є тяж-
чим злочином, ніж озброєне пограбування, у 
вчиненні якого заявник також був визнаний 
винним, ґрунтувалось вирішальною мірою, якщо 
не цілком, на версії подій, яка була викладена 
потерпілим. ЄСПЛ зауважив, що національні 
суди не вчинили жодної спроби для того, щоб 
перевірити достовірність показань потерпілого, 

ÎÊÐÅÌ²ÀÑÏÅÊÒÈÏÐÀÂÀÍÀÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÈÉÑÓÄ:ÊÎÌÅÍÒÀÐ
ÄÎÑÏÐÀÂÈ«КОРНЄВ І КАРПЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ»

Тетяна ФУЛЕЙ, 
к. ю. н., головний науковий співробітник відділу 
наукових досліджень проблем судочинства та його 
удосконалення Національної школи суддів України

С
уд

о
в

а
 п

р
а

кт
и

ка
#

4
(1

1
8

)’
2

0
1

2



128
Коментар

зробивши це, наприклад, у менш агресивний спо-
сіб, ніж безпосередній його допит у залі судових 
засідань, а тому Суд дійшов висновку, що заявни-
ку не була надана відповідна та належна можли-
вість спростувати показання, на яких базувалось 
його засудження [2, п. 41–42].

У справі Луценка йдеться, зокрема, про визна-
ння винним співобвинуваченого особи, яка дава-
ла зізнавальні показання – пана Н. Л. – під час 
допиту його як свідка. Суд зазначив, що, на від-
міну від підозрюваного або обвинуваченого, які, 
згідно з чинним законодавством, користувалися 
правом «на мовчання», свідок був зобов’язаний 
повідомити всю відому йому інформацію, інакше 
він би ніс кримінальну відповідальність. Більше 
того, на відміну від підозрюваного або обвинува-
ченого свідок не мав передбаченого законом 
права проконсультуватися з адвокатом перед 
першим допитом.

Не дивлячись на те, в цій справі йдеться про 
визнання винним не того, хто давав зізнавальні 
показання, а його співобвинуваченого, Суд визнав, 
що основоположні принципи є загалом такими 
самими, і що такі показання, отримані за відсут-
ності процесуальних гарантій, повинні були роз-
глядатися з надзвичайною ретельністю, із враху-
ванням, зокрема, того факту, що пан Н. Л. одразу 
відмовився від своїх показань, поскаржившись до 
компетентних органів на те, що він давав їх під 
тиском. Крім того, пан Н. Л. постійно заперечував 
свої попередні зізнання не лише під час першого 
відкритого слухання в суді, але ще на стадії досу-
дового слідства. Водночас заявник не мав можли-
вості поставити пану Н. Л. питання у відкритому 
судовому засіданні, хоча ці показання були вико-
ристані вирішальною мірою для встановлення 
фактів, які мали істотне значення для кваліфікації 
дій заявника. Враховуючи ці обставини, ЄСПЛ 
визнав, що це обмежило права захисту настільки, 
що справедливість розгляду справи в цілому 
виявилася підірваною [3, п. 49–52].

Аналогічно до справи Жогло, у справі Корнєва 
заявник, визнаний винним у збуті наркотичних 
засобів, у судовому засіданні не мав можливості 
допитати свідка Щ. (яка, діючи згідно з настано-
вами працівників міліції, придбала у заявника 4 
грами марихуани) оскільки до неї як до свідка 
було застосовано заходи безпеки, передбачені 
статтями 52-1 і 52-3 КПК. Посилаючись на свою 
попередню практику [4; 5], Суд зауважив, що що 
заявникові та його захиснику не надали можли-
вості допитати цього свідка на тому чи іншому 
етапі провадження, навіть як анонімного свідка, і 
самі національні суди ґрунтували свої висновки 
у справі на її письмових показаннях, які вона дала 

на етапі досудового слідства. Крім того, органи 
влади не заявляли про те, що існувала необхід-
ність забезпечення балансу інтересів різних осіб, 
яких це стосувалося, і, зокрема, інтересів свідка Щ. 
[1, п. 56].

Третє визнане ЄСПЛ порушення у коментова-
ній справі стосувалося порушення права матері 
заявника – пані Карпенко – мати час і можливос-
ті, необхідні для підготовки її захисту у прова-
дженні про адміністративне правопорушення.  
У цій справі Суд застосовував той самий підхід, 
що і у справі «Гурепка проти України», визнавши, 
що з огляду на суворість передбаченого покаран-
ня правопорушення, про яке йдеться в статті 185-3, 
не є незначним та таке адміністративне прова-
дження слід вважати по суті кримінальним і 
таким, що вимагає застосування всіх гарантій 
статті 6 Конвенції [8].

Навіть якщо припустити, що справа заявниці 
була нескладною, Суд висловив сумніви в тому, що 
обставини, за яких проводився розгляд справи 
заявниці (зокрема, надто короткий проміжок часу 
між вчиненням правопорушення та розглядом 
справи), дали їй змогу належним чином ознайоми-
тися з висунутими проти неї обвинуваченнями та 
доказами, а також адекватно їх оцінити і розробити 
серйозну юридичну стратегію свого захисту. І дій-
шов висновку про порушення пункту 3 статті 6 
Конвенції, взятого в поєднанні з пунктом 1 статті 6 
Конвенції [1, п. 64–68]. 

Література:

1. Рішення у справі «Корнєв і Карпенко проти України» 

(Kornev and Karpenko v. Ukraine) від 21 жовтня 2010 року, заява 

№ 17444/04.

2. Рішення у справі «Жогло проти України» (Zhoglo v. 

Ukraine) від 24 квітня 2008 року, № 17988/02.

3. Рішення у справі «Луценко проти України» (Lutzenko v. 

Ukraine) від 18 грудня 2008 року, заява № 30663/04.

4. Див. рішення у справі «Люді проти Швейцарії» (Ludi v. 

Switzerland) від 15 червня 1992 року, Серія А, № 238, п. 49.

4. Див., mutatis mutandis, рішення у справі «Дурсон проти 

Нідерландів» (Doorson v. the Netherlands) від 26 березня 1996 

року, Reports 1996-II, с. 472, п. 76).

6. Див. рішення у справах «Віссер проти Нідерландів» (Visser 

v. the Netherlands) від 14 лютого 2002 року, п. 44, заява № 26668/ 

95, та «С.Н. проти Швеції» (S.N. v. Sweden), п. 53, заява № 34209/ 

96, ECHR 2002-V.

7. Див., зокрема, п. 32 рішення у справі «Маялі проти Франції» 

(Mayali v. France) від 14 червня 2005 року, заява № 69116/01.

8. Див. рішення у справах «Гурепка проти України» (Gurepka 

v. Ukraine) від 6 вересня 2005 року, заява № 61406/00, п. 55, та 

«Гурепка проти України (№ 2)» (Gurepka v. Ukraine (no. 2)) від 

8 квітня 2010 року, заява № 38789/04, п. 33.


