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ТЕМА 4. ПРАВО НА СВОБОДУ ТА ОСОБИСТУ НЕДОТОРКАННІСТЬ У ПРАКТИЦІ СУДУ
Теоретичні питання.
Зміст та сфера дії права на свободу та особисту недоторканність у практиці Суду. Обов’язки держави, що кореспондують цьому праву.
	Вимоги до правомірного позбавлення особи свободи у практиці Суду.
	Практика Суду щодо випадків правомірного чи неправомірного позбавлення свободи, передбачених Конвенцією: 
	затримання після засудження;
	позбавлення волі за невиконання судового рішення або юридичного обов’язку;

попереднє ув’язнення;
	затримання неповнолітнього;
тримання під вартою з медичних або соціальних підстав;
затримання іноземця.
	Гарантії прав особи на свободу та на особисту недоторканність:

4.1 право на інформацію про причини затримання;
4.2 право негайно постати перед суддею;
4.3 право на судовий розгляд протягом розумного строку або на звільнення до початку судового розгляду;
4.4 право на невідкладний розгляд судом законності тримання під вартою;
4.5 право на відшкодування шкоди за незаконне тримання під вартою.
Контрольні питання
1.	Чи охоплює поняття свободи у розумінні ст. 5 Конвенції також і духовну (моральну) свободу? Відповідь обґрунтуйте.
2.	Чи можна застосовувати поширювальне тлумачення до переліку обставин, встановленого у ч. 1 ст. 5 Конвенції? 
3.	Який зміст Суд вкладає у поняття «законний» та «у встановленому законом порядку» у ч. 1 ст. 5 Конвенції?
4.	Який зміст Суд вкладає у поняття «негайно», застосоване у ч. 3 ст. 5 Конвенції?
5.	З урахуванням яких обставин повинна оцінюватись, з точки зору Суду, «розумність» тривалості тримання під вартою до передання її до суду?

Аналітичні завдання
Проаналізуйте рішення Суду у справах про порушення статті 5 Конвенції та відповіште на запитання, 1) що призвело до порушення права на свободу та особисту недоторканність та у яких аспектах таке право було порушено; 2) яку справедливу сатисфакцію призначили у зв'язку з порушенням/и Конвенції: 
- студенти, чиї прізвища розпочинаються на літери А-М, опрацьовують рішення: «Харченко проти України» від 10.02.2011; “Бєлозоров проти Росії та України” від 15.10.2016; “Заїченко проти України (№2)” від 26.02.2015;
- студенти, чиї прізвища розпочинаються на літери Н-Я, опрацьовують рішення: “Нечипорук та Йонкало проти України” від 21.04.2011; «Тимошенко проти України» від 30.04.2013; «Чанєв проти України» від 09.10.2014;
2. Опрацюйте фабулу справи і дайте відповіді на запитання до неї.
13 січня 2012 року о 12:30 заявника затримали працівники міліції за підозрою у вчиненні убивства. Після затримання його доставили до відділку міліції, помістили в один з кабінетів на третьому поверсі. Як стверджує заявник, його прикували кайданками до батареї, на голову наділи чорного мішка, не менше ніж 3-4 працівники поліції били заявника протягом 3-4 годин з невеликими перервами. Вони завдавали ударів в голову, корпус, в ділянку нирок, принижували заявника та погрожували його зґвалтувати, процес зґвалтування зафіксувати на фотоплівку, а світлини надіслати до СІЗО, в якому будуть утримувати заявника. Працівники міліції вимагали, аби заявник надав зізнавальні свідчення у вбивстві та підписав добровільне зізнання у вчиненні цього злочину. Не витримавши знущань, зі страхом за своє життя заявник підписав необхідні папери, зокрема і добровільне зізнання у вчиненні вбивства. Після цього заявника допитав слідчий у своєму кабінеті. В кабінеті під час допиту були присутні працівники міліції А, Б і В, котрі здійснювали затримання заявника. Заявник підписав протокол допиту підозрюваного, котрий склав слідчий Г.
13 січня 2012 року близько 16:00 заявника вивезли на місце вчинення злочину, де він зізнався у вчиненні вбивства (як стверджував заявник, свідчення диктували працівники міліції). Свідчення заявника зафіксували у протоколі, котрий підписали заявник, слідчий та двоє понятих.
Цього ж дня о 18:30 було оформлено протокол затримання заявника як підозрюваного у вчиненні вбивства.
Цього ж дня о 21:00 заявника вивели з кабінета і помістили в камеру №2 в ізоляторі тимчасового тримання (далі – ІТТ), котрий знаходився у підвальному приміщенні будівлі відділку міліції.
В камері крім заявника утримували ще двох затриманих С і Д. Камера ІТТ мала розміри 2,5х3,5 м. У камері були дерев’яні настили, котрі слугували ліжком, постіль не видавали. Камера не була оснащена санітарним вузлом, замість туалету у камер було відро, котре виносили один раз на день. Водночас, затриманих виводили з камери до туалету відділку міліції, лише тоді вони мали змогу вмитися. Ні бані, ні душу у ІТТ не було. У камері не було вікон, тому що вона була розташована в підвальному приміщенні. Зате лампочка у камері горіла цілодобово. Камера не мала вентиляції – ні природної, ні штучної. Затриманих не виводили на прогулянку, бо територія відділку міліції не була оснащена прогулянковим двориком. 
14 січня 2012 року заявнику призначили адвоката Ж., за участю якого його допитали як підозрюваного цього ж дня. Заявник скористався правом на мовчання та відмовився свідчити.
Ніч з 14 на 15 січня заявник провів у ІТТ.
15 січня 2012 року о 09:00 за клопотанням слідчого за участю заявника й адвоката Ж провели судове засідання, в результаті для заявника якого обрали такий запобіжний захід як тримання під вартою. 
В ухвалі про обрання запобіжного заходу зазначено: “… є підозрюваним у вчиненні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого кримінальний закон передбачає таке покарання як позбавлення волі, строком понад два роки. Обставини вчинення злочину, надані матеріали, дані про особу, інформація про закордонний паспорт дають достатні підстави вважати, що [заявник] може ухилятися від органів досудового слідства та суду на волі, впливати на свідків та інших учасників кримінального судочинства, зокрема вживати заходів для знищування і приховування доказів, чим перешкоджатиме кримінальному провадженню. У зв’язку з викладеним, підстав для обрання іншого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, немає. З огляду на це, нема підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого. Суд також бере до уваги вік підозрюваного – 35 років, його стан здоров’я, сімейний стан – не одружений, наявність місця проживання, надані стороною захисту характеристики особи підозрюваного. Суд постановив обрати стосовно підозрюваного такий запобіжний захід як тримання під вартою. Ухвала може бути оскаржена до вищого суду протягом 3 днів з дня її постановлення…”. 
Із будівлі суду заявника доставили до слідчого ізолятору. Під час оформлення заявника в СІЗО медичний працівник зафіксував такі тілесні ушкодження: крововиливи у лобовій частині голови зліва, рвана рана лівої вушної раковини, крововиливи на обох передпліччях, гематоми у ділянці нирок, гематома задньої частини голови. 
Зранку 16 січня 2012 року заявник направив скаргу на дії працівників міліції до районної прокуратури з клопотанням порушити кримінальне провадження за фактом катувань і заборонених методів ведення слідства. 
О 15:00 16 січня 2012 року заявника доставили до відділку міліції для проведення слідчих дій. Того ж дня, за присутності адвоката Ж, заявнику оголосили обвинувачення в убивстві, опитали його як підозрюваного. За клопотанням слідчого для проведення інших слідчих дій заявника тримали в ІТТ відділку міліції до 28 січня 2012 року. 
17 січня адвокат заявника оскаржив ухвалу про обрання такого запобіжного заходу як тримання під вартою щодо заявника до суду другої інстанції. Крім того, адвокат заявляв клопотання про участь самого заявника у засіданні суду другої інстанції. 
30 січня 2012 року заявник отримав постанову прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи від 29 січня 2012 року за його скаргою на дії працівників міліції. Як випливає з постанови, були опитані троє працівників міліції А, Б і В, котрі свідчили, що не застосовували насильства щодо заявника ні під час, ні після його затримання. Проте заявник впав на сходах донизу, коли його переводили з кабінету до ІТТ, про що працівники міліції склали рапорт. 
02 лютого 2012 року заявник подав позов про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з неналежними умовами тримання в ІТТ відділку міліції. Крім того, заявник подав клопотання про особисту участь у цивільному провадженні. 
24 лютого 2012 року було постановлено ухвалу суду про відкриття провадження у цивільній справі від 02 лютого 2012 року та призначення судового розгляду на 10 березня 2012 року. 
26 лютого 2012 року заявник отримав ухвалу про призначення судового засідання, у якій з-поміж іншого було зазначено: “…відмовити у задоволенні клопотання про особисту участь позивача у судовому засіданні, оскільки законодавство не передбачає етапування осіб, позбавлених свободи, в судове засідання в цивільному процесі. Інтереси позивача можуть бути представлені через адвоката чи іншу довірену особу…”. 
09 березня 2012 року було проведено слухання у суді другої інстанції щодо оскарження адвокатом заявника ухвали про обрання запобіжним заходом для заявника тримання під вартою. На засіданні були присутні адвокат заявника, представники державного обвинувачення, а заявник не брав участі у цьому судовому розгляді. Згідно з ухвалою суду другої інстанції ухвалу суду першої інстанції від 15 січня 2012 року було залишено без змін, а у задоволенні скарги заявника – відмовлено. 
10 березня 2012 року відповідно до рішення суду першої інстанції було задоволено частково позов заявника про відшкодування моральної шкоди у зв’язку з нелюдськими умовами тримання в ІТТ. Заявнику призначили компенсацію моральної шкоди у національній валюті у розмірі, тотожному 24 євро. В судовому засіданні брали участь представники МВС і служби казначейства. Заявник, як і його представник, в судовому засіданні участі не брали. 
13 березня 2012 року заявник оскаржив рішення суду від 10 березня 2012 року до суду другої інстанції. У скарзі заявник вказав на дуже незначний розмір призначеної компенсації. 
14 березня 2012 року заявник оскаржив постанову прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи від 30 січня 2012 року до прокуратури вищого рівня. У скарзі заявник просив визнати постанову незаконною й необґрунтованою. 
17 березня 2012 року за клопотанням слідчого заявнику продовжили строк тримання під вартою до 3 місяців, тобто до 15 квітня 2012 року. На судовому засіданні заявник та його адвокат просили обрати запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням свободи. В ухвалі про продовження строку тримання під вартою суд зазначив ті ж підстави, що і в ухвалі від 15 січня.
19 березня 2012 року заявник оскаржив ухвалу про продовження строку тримання під вартою від 17 березня.
21 березня 2012 року заявник отримав листа-відмову з прокуратури вищого рівня, у якому було зазначено, що постанова прокурора про відмову в порушенні кримінальної справи від 30 січня 2012 року була визнана законною й обґрунтованою. 
04 квітня 2012 року суд другої інстанції розглянув скаргу заявника на рішення суду від 10 березня 2012 року – у задоволенні скарги відмовлено, а рішення залишив без змін. В засіданні суду другої інстанції брали участь представники МВС, котрі подали заперечення на скаргу заявника. Заявник та його представник не були присутні на судовому засіданні.
08 квітня 2012 року було завершено досудове слідство у справі заявника. З 8 по 13 квітня заявник та його адвокат ознайомлювалися з матеріалами справи. 
20 квітня 2012 року постановили ухвалу про призначення судового засідання без проведення підготовчого судового засідання. Згідно з ухвалою запобіжний захід щодо заявника залишили без змін – тримання під вартою. Ні представники державного обвинувачення, ні заявник, ні його адвокат у цьому судовому засіданні участі не брали, жодних клопотань не заявляли. 
02 травня 2012 року провели перше судове засідання у справі заявника. Заявник та його адвокат заявили клопотання про вилучення зі списку доказів добровільне зізнання у вчиненні злочину, протокол допиту підозрюваного від 13 січня 2012 року як недопустимі, оскільки вони були отримані із застосуванням катування. Суд перевірив матеріали справи, постанову прокурора про відмову в порушенні кримінального провадження від 30 січня 2012 року, а також листа прокуратури від 21 березня 2012 року і відмовив у задоволенні клопотання про вилучення зазначених доказів.
Того ж дня 02 травня 2012 року суд другої інстанції розглянув скаргу заявника на ухвалу про продовження строку тримання під вартою від 17 березня 2012 року та відмовив у задоволенні скарги. Ні заявник, ні його представник не брали участі у цьому судовому провадженні, оскільки перебували в іншому суді, котрий розглядав кримінальну справу щодо заявника, про що адвокат заздалегідь повідомив суд другої інстанції в телеграмі від 29 квітня 2012 року. 
30 травня 2012 року заявника було визнано винним у вчиненні вбивства і засуджено до 15 років позбавлення волі з відбуттям покарання в колонії суворого режиму. В основу вироку суду було покладено докази, отримані з 13 по 14 січня 2012 року.
02 червня 2012 року заявник оскаржив вирок суду першої інстанції в суді другої інстанції. У скарзі заявник зазначив, що у вироку було використано докази, отримані з порушенням законодавства. Крім того, заявник просив надати йому адвоката для забезпечення юридичної допомоги захисника в суді другої інстанції.
21 червня 2012 року згідно з ухвалою суду другої інстанції вирок суду першої інстанції було залишено без змін, а скаргу заявника – без задоволення. Клопотання заявника про надання безоплатної допомоги захисника того ж для було відхилено. 
Чи було дотримано вимоги ч. 1 статті 5 Конвенції під час затримання заявника? 
Чи була обґрунтована підозра у тому, що заявник вчинив злочин? 
Чи відповідало Конвенції продовження строків тримання під вартою заявника?
Чи було порушено ч. 3 статті 5 Конвенції? Чому? 
Чи було порушено ч. 4 статті 5 Конвенції? Чому?
Чи вичерпав національні засоби юридичного захисту перед зверненням до Суду щодо порушення статті 5 Конвенції?
Порушення ще яких статей Конвенції можна вбачати у цій справі?
Нормативні джерела та практика Суду:
1.	Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року
2.	Рішення Суду щодо України стосовно ст. 5 Конвенції. URL: http://old.minjust.gov.ua/19615. (дата звернення 20.11.2016);
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