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У справі Мітянін та Леонов проти Росії,
Європейський суд з прав людини (третя секція), засідаючи у такому
складі:
Вінсент А. Де Гаетано, головуючий,
Бранко Любарда,
Гелен Келлер,
Дмитрій Дедов,
Пере Пастор Віланова,
Алена Полачкова,
Марія Елосегі, судді,
та Стівен Філліпс, секретар секції,
Після нарад за зачиненими дверима 26 березня 2019 року,
Проголошує наступне рішення, прийняте того ж дня:

ПРОЦЕДУРА
1. Справу було розпочато з подання двох позовних заяв (ном.
11436/06 та 22912/06) проти Російської Федерації поданих до Суду за
статтею 34 Конвенції про захист прав людини та основоположних
свобод ("Конвенція") двома громадянами Росії, паном Олександром
Миколайовичем Мітяніним («перший заявник») і паном Михайлом
Миколайовичем Леоновим («другий заявник»), («заявники»), котрі
було подано станом на 1 лютого і 10 травня 2006 року відповідно.
Подальші скарги було подано згодом, у період між 2006 і 2013 рр.
2. Заявників, котрим була надана правова допомога, представляв
пан Олексій Миколайович Лаптєв, адвокат, допущений до практики в
Росії. Уряд Росії (далі - Уряд) представляв пан Г. Матюшкін,
представник Російської Федерації в Європейському суді з прав людини,
а згодом його наступник на цій посаді, пан Гальперін.
3. 14 жовтня 2015 року скарги щодо статтей 5, 6 та 8 Конвенції
були комуніковані до Уряду, а іншу частину скарг було визнано
неприйнятними, відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду

ФАКТИ
I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
4. Заявники народилися 1971 та 1976 року відповідно і
утримуються в Харп.
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5. Заявники були співобвинуваченими
кримінальному провадженні.

у

вітчизняному

A. Пан Мітянін
1.Затримання та кримінальне провадження у 2003-2006
роках
6. У липні 2003 року заявника було заарештовано у місті
Сиктивкар за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення.
Йому було заборонено залишати місто проживання. Згодом його було
затримано на невизначений термін. У подальшому тримання його під
вартою було подовжено. 29 січня 2004 року Сиктивкарський міський
суд продовжив тримання під вартою до 19 лютого 2004 року. 18 лютого
2004 року органи прокуратури завершили досудове розслідування і
передали справу до суду. 10 березня 2004 року Сиктивкарський
міський суд продовжив термін тримання заявника під вартою. 21 квітня
2004 року слідчий суддя повернув кримінальну справу прокурору і
відхилив клопотання захисту щодо звільнення, тим самим
продовжуючи тримання під вартою.
7. Заявника також було звинувачено у вчиненні кримінального
правопорушення в місті Іваново. У квітні 2004 року Сиктивкарський
міський суд у зв'язку з цим також наказав взяти його під варту.
8. Згодом відповідні провадження проводилися в судах міста
Іваново.
9. 3 серпня 2004 року Жовтневий районний суд м. Іваново
продовжив термін тримання заявника під вартою до закінчення
досудового розслідування (керуючись статтею 109 Кримінальнопроцесуального кодексу - тут і надалі «КПК») до 5 жовтня 2004 року.
10. Попереднє слухання у кримінальній справі було призначено
районним судом, на 13 вересня 2004 року, а також прийняв рішення
про залишення заявника під вартою в очікуванні судового розгляду
(стаття 228 КПК ).
11. У грудні 2004 року місцевою газетою було опубліковано
статтю, де описувалися відповідні події, а також вказувалося на те, що
обвинуваченого слід вважати невинним доти, доки його вину не буде
доведено
12. Тим часом, виявилося що обласний суддя повернув справу
прокурору, що спричинило, безсумнівно, зміну правової підстави
тримання заявника під вартою в очікуванні суду (стаття 255 КПК) або
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«в очікуванні розслідування» (стаття 109 КПК), це, в свою чергу,
вимагало перерахування відповідних періодів тримання під вартою.
13. Зокрема, 20 грудня 2004 року суддя вирішив повернути
кримінальну справу прокуророві (стаття 237 КПК) і постановив, що
заявник повинен залишатися у в'язниці. Заявник апелював щодо цього
рішення. 14 лютого 2005 року Іванівський обласний суд залишив
рішення без змін.
14. 18 лютого 2005 року прокурор отримав матеріали справи.
15. 9 березня 2005 року прокурор подав клопотання для
ухвалення нового рішення про тримання особи під вартою (очевидно,
керуючись статтею 109 КПК, оскільки справа знову була на стадії
«очікування розслідування»).
16. 14 березня 2005 року районний суд продовжив термін
тримання під вартою заявника до 4 червня 2005 року. 24 березня 2005
року обласний суд підтримав таке рішення. Ці рішення суду були
розглянуті 3 березня 2006 року Президією обласного суду в ході
наглядового перегляду. Президія підтримала рішення судів, а також
позицію щодо законності тримання заявника під вартою з жовтня 2004
по березень 2005 року.
17. Тим часом, заявник подав заяву про звільнення його з-під варти.
1 лютого 2006 року Районний суд відхилив її. Заявник оскаржив таке
рішення. 23 березня 2006 року Обласний суд заявив, що таке рішення
не може бути оскаржене.
18. У той же час 20 лютого 2006 року Районний суд продовжив
термін тримання під вартою заявника до 23 травня 2006 року. 23
березня 2006 року Обласний суд залишив без змін таке рішення.
19. Як виявилося, в лютому 2006 року суд знову повернув справу
прокуророві. Ймовірно, справу було повторно подано до суду у серпні
2006 року або приблизно у серпні 2006 року.
20. 1 Грудня 2006 року заявника було засуджено за збройне
пограбування, здійснене групою осіб. 14 червня 2007 року обласний
суд залишив це рішення без змін.
21. Пан Мітянін подав цивільний позов про відшкодування шкоди
відповідно до § 1 статті 1070 та статті 1100 Цивільного кодексу,
оскільки не було жодного чиного рішення суду, яке б виправдовувало
тримання його під вартою у період з 20 лютого до 10 березня 2004
року (див. вище). Рішенням від 4 жовтня 2012 року Міський суд
ухвалив, що протягом відповідного періоду справа щодо заявника була
на розгляді суду першої інстанції, й таким чином утримання його під
вартою було правомірним; оскільки таке утримання було правомірним,
не існує жодних правових підстав для виплати компенсації. Судове
рішення описувало ситауацію таким чином:
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«Питання про затримання було визначено судом відповідно до правил, які
застосовувалися на той час. Співробітники слідчого ізолятора не мали юридичних
причин для звільнення [заявника] після 19 лютого 2004 року, в тому числі з огляду на
відсутність будь-якої інформації від прокурора про те, що справу було передано на
рзгляд до міського суду. Отже, тримання під вартою [заявника] у період з 19 лютого
по 27 квітня 2004 року було законним. Крім того, цим судом було враховано також
рішення від 21 квітня 2004 року у частині, що стосується відхилення заяви про
звільнення та рішення про утримання під вартою. Отже, що стосується предмету цієї
справи, порушення прав або свобод (включаючи ті, що передбачені статтею 5
Конвенції) не було...оскільки тримання під вартою було правомірним, немає жодних
законних підстав для відшкодування збитків за будь яку моральну шкоду...»

22. 27 грудня 2012 року Регіональний суд Комі залишив це рішення
без змін.
“Відповідно до пунктів 1 і 3 статті 227 КПК, при отриманні кримінальної справи,
суддя повинен направити її за підсудністю до іншого компетентного суду або
призначити судове засідання. Якщо справа стосується обвинуваченого, який
перебуває під вартою, суддя має вирішити це питання протягом чотирнадцяти днів.
Відповідно до пункту 3 статті 228 КПК суддя також повинен з’ясувати, чи слід
змінити або скасовувати запобіжний захід ... З цих правил випливає, що як тільки
кримінальна справа подана на розгляд, питання про запобіжний захід вирішується
відповідно до статті 227 КПК. Дозвіл на тримання під вартою ще не закінчився, коли
справа була подана на розгляд справи. Після цього питання про тримання під вартою
було вирішено суддею у встановлені строки. Таким чином, немає жодних правових
підстав для виплати компенсації.
Відповідно до пункту 2 статті 61 Цивільного процесуального кодексу, суд
зобов'язаний щодо обставин, встановлених остаточним і виконавчим рішенням суду в
іншій справі. Ці обставини не можуть бути оскаржені під час розгляду іншої справи
між тими ж сторонами ... Отже, було правильно враховано, що обласний суд
Республіки Комі заявив у своєму рішенні від 25 травня 2012 року (у відповідь на
заяву звільнення), що затримання з 19 лютого по 27 квітня 2004 року було законним.

2. Інші кримінальні розслідування і публікація газетної
статті у 2008 році
23. 12 січня 2008 року органи влади в Сиктивкарі порушили
кримінальну справу проти Заявників та інших за статтею 210
Кримінального кодексу щодо створення та функціонування
«злочинного співтовариства» (пресутпное сообщество).
24. У невстановлену дату пана Мітяніна було формально
звинувачено у вчиненні цього кримінального правопорушення.
25. 18 січня 2008 року місцева газета опублікувала статтю під
назвою «Ув'язнені боксери», в якій заявлялося про те що відкриття
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кримінального провадження за такою статтею Кримінального кодексу в
регіоні відбулося вперше, і що це стосується добре відомих
спортсменів.
26. У статті йшлося по наступне:
Це перший випадок, коли правоохоронні органи регіону звинуватили групу
колишніх спортсменів, у керуванні злочинним співтовариством.
...
Офіційно всі вони є бізнесменами, благодійниками та організаторами різних
спортивних заходів. Неофіційно, як вважають правоохоронці, вони є членами
так званої Логіновської банди, яка була створена у другій половині 1990-х років
...
За інформацією прес-служби ФСБ, члени банди розробили ефективний
механізм забезпечення постійних доходів шляхом вимагання від бізнесменів. Ті
з них, хто не співпрацювали, піддавалися різним формам тиску, таким як підпал
щодо бізнесу чи транспортних засобів, або насильство...
Правоохоронні органи вже кілька років працюють «над бандою». 12 січня 2008
року слідчий відділу регіонального відділу ФСБ порушив кримінальну справу
проти керівників банди і активних її членів. Їх звинувачують у вчиненні злочину,
передбаченого статтею 210 Кримінального кодексу («Організація злочинної
спільноти та участь у ній»).
Адвокати стверджують, що ця стаття Кримінального кодексу рідко
використовується, тому що надзвичайно важко довести, хто керує злочинною
спільнотою. У нашому регіоні це сталося вперше ...
Згідно з інформацією [наданою] прес-службою регіонального відділу ФСБ, ще
дві особи - [прізвище та ім'я першого заявника] і [прізвище та ім'я другого
заявника] - вже відбувають термін ув'язнення за інші правопорушення. У грудні
2006 року Івановський районний суд засудив їх за пограбування. [прізвище
першого заявника] було засуджено до восьми років ув'язнення.
Арешт підозрюваних отримав широкий розголос в Єжвінському районі
Сиктивкару ... "

27. Стаття супроводжувалася світлинами заарештованих,
включаючи заявника.
28. Пан Мітянін звернувся з цього приводу до суду за статтями 152
і 152.1 Цивільного кодексу (див. пункти 43-45 нижче). За твердженням
заявника, в статті було зазначено, що він був активним членом так
званої «Логіновської банди», яка жила з доходів від вимагання і
«кришування» бізнесу, застосовубчи насильство, і знищуючи майно
тих підприємців, які відмовилися співпрацювати. Заявник прагнув,
зокрема, спростувати (опровергнуть) твердження, що він є активним
членом злочинної спільноти, вважаючи таку заявою наклепом. За
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твердженням заявника, автор статті (який посилався на офіційні
джерела) мав на увазі, що заявник був членом сумнозвісної «банди», і
тому він був винний у вчиненні злочину, передбаченого статтею 210
Кримінального кодексу.
29. Рішенням від 17 жовтня 2011 року Сиктивкарський міський суд
Республіки Комі відмовив у задоволенні позовних вимог пана
Мітяніна. Суд вирішив, що заявник не довів той факт, що інформація в
статті не відповідає дійсності, і що ця інформація кореспондувалася з
тим фактом, що в той час дійсно існувало кримінальне провадження,
зокрема, проти заявника. Правомірна заява про наклеп вимагає
автоматичної наявності наступних умов: (1) інформація, про яку
йдеться, була поширена принаймні щодо однієї іншої особи; (2) зміст
такої інформації заплямував гідність, честь або ділову репутацію
відповідної особи; і (3) інформація «не відповідала дійсності» (тобто
вона була неправдивою). Суд дійшов висновку, що заявник не
встановив хибності оскаржуваної інформації. Нарешті, зазначивши, що
газета не зобов'язана перевіряти інформацію, що надходить з
офіційного джерела, суд вирішив, що справа розкрила виняток із
вимоги про те, що згода повинна бути надана для публікації
інформації, що стосується особистого життя, та її світлину. На думку
суду, у разі необхідності для виключення закону, справа розкрила
"інтерес, пов'язаний з державою та державною безпекою", а публікація
була спрямована на інформування громадськості про "причетність
особи до кримінальної справи”. Суть рішення також викладено нижче:
“ Отримавши дозвіл слідчого, представник прес-служби обласного управління
Федеральної служби безпеки надав респонденту інформацію про порушення
кримінальної справи, порушеної щодо позивача, та про наслідки [його участі] у
кримінальному співтоваристві ... Слідчий орган був зацікавлений у отриманні
додаткової інформації, зокрема стосовно можливих свідків вчинення злочинів. Таким
чином, респонденту було надано вищезгадану інформацію та світлину [заявника].”

30. Пан Мітянін подав апеляцію на рішення Сиктивкарського
міського суду. 8 грудня 2011 року Обласний суд Комі залишив це
рішення без змін, посилаючись на те, що газета отримала оскаржувану
інформацію з офіційного джерела, посилалася на це джерело в статті, і
лише оприлюднила цю інформацію. Суд апеляційної інстанції
зазначив, що ця інформація була правдивою і не наклепницькою,
оскільки вона «відповідала інформації, що була надана попереднім
слідством»; важливо повідомляти громадськості про зовнішній вигляд
особи стосовно справи, яка отримує висвітлення у ЗМІ.
31.Тим часом, в окремій справі про наклеп, заявник оскаржив
іншу статтю (мабуть, з подібним змістом), опубліковану іншою газетою
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у квітні 2011 року. У 2011 році міський суд визнав, що відповідач не
довів достовірність оскаржуваної інформації; суд присудив п. Мітяніну
5000 рублів за моральної шкоди та зобов'язав газету опублікувати
спростування. Схоже, що це рішення не було оскаржено, і, таким
чином, стало остаточним. Згодом заявник посилався на рішення від 7
вересня 2011 року в ході кримінального судового розгляду,
стверджуючи про порушення презумпції невинуватості. Суд відмовив у
наданні копії судового рішення у справі, враховуючи, зокрема, що
висновки цивільного суду були неналежними для визначення
кримінального обвинувачення.
32. Врешті виявилося, що 23 червня 2014 року заявника було
засуджено за декількома обвинуваченнями у вчиненні численних
кримінальних правопорушень (у тому числі за вбивство та членство в
кримінальному співтоваристві) до довічного ув'язнення. Заявник
стверджує, що у своїй апеляційній скарзі він та його співобвинувачені
порушили певні питання, що стосувалися вищезгаданої газетної
публікації. 10 липня 2015 року Верховний суд Росії залишив це
рішення без змін.

B. Пан Леонов
33. 4 грудня 2003 року заявника було заарештовано у м.
Сиктивкарі за підозрою у вчиненні пограбування та крадіжки в
Сиктивкарі. 5 грудня 2003 року Сиктивкарський міський суд
санкціонував його затримання. 29 січня 2004 року його затримання
було продовжено до 19 лютого 2004 року. На невстановлену дату
прокурор завершив досудове розслідування і передав справу на розгляд
до суду. 21 квітня 2004 року суддя повернув справу прокурору і
постановив, що запобіжний захід, а саме тримання під вартою не може
бути змінено. 27 квітня 2004 року слідчий наказав звільнити заявника в
обмін на зобов'язання від нього не залишати свого місця проживання.
Однак заявника так і не було звільнено.
34. В окремому провадженні у березні 2004 року заявника було
звинувачено у збройному пограбуванні у місті Іваново. 29 квітня 2004
року Ухтинський міський суд Республіки Комі встановив запобіжний
захід для заявника у вигляді тримання під вартою до завершення
розслідування у зв'язку з цим пограбуванням. Заявник таке рішення не
оскаржив.
35. Потім заявник було переміщено до міста Іваново для
подальшого розгляду справи.
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36. 24 червня 2004 року його тримання під вартою було
продовжено до 5 серпня 2004 року; 3 серпня 2004 року тримання під
вартою було продовжено до 5 жовтня 2004 року. 7 вересня 2004 року
справу було передано до Жовтневого районного суду Івановської
області. 13 вересня 2004 року районний суд постановив продовжити
тримання заявника під вартою. Пізніше суддя повернув справу
прокуророві. Вона була повторно подана судді у невстановлену дату. 20
грудня 2004 року районний суд знову повернув кримінальну справу
прокуророві і, зокрема, зобов'язав його виправити обвинувальний акт.
Районний суд також постановив, що заявника триматимуть під вартою
до подальших дій прокурора. 14 лютого 2005 року обласний суд
підтримав вищезгадані рішення. Тримання заявника під вартою було
продовжено у 2005 році. У серпні 2005 року кримінальну справу було
повторно подано на розгляд до районного суду. Схоже, що у лютому
2006 року суд знову повернув справу прокуророві. Мабуть, справу було
повторно подано до суду у серпні 2006 року або приблизно в серпні
2006 року.
37. 21 грудня 2006 року заявника було засуджено за вчинення
ряду кримінальних правопорушень. Потім його перевели до в'язниці у
Республіці Комі.
38. У 2012 році заявник подав скаргу щодо законності його
тримання під вартою з 19 лютого до 29 квітня 2004 року. Відповідна
прокуратура відмовилася розглянути цю скаргу. Він оскаржив це
рішення відповідно до глави 25 Цивільного процесуального кодексу
(далі - ЦПК - див. пункт 53 нижче) і попросив доставити його в
судовий розгляд із слідчого ізолятора. Сиктивкарський міський суд
відповів на клопотання, зазначивши, що це питання буде розглянуте на
слуханні справи по суті. За рішенням від 24 вересня 2012 року міський
суд заслухав відповідача і відхилив скаргу заявника. Суд зазначив у
своєму рішенні, що доречно розглядати справу без присутності
позивача, оскільки відповідним законодавством не було передбачено
положення про доставлення позивача в судове засідання. Щодо суті
скарги, суд зазначив, що скаргу заявника було розглянуто відповідною
посадовою особою, в рамках застосовуваної процедури, і що така
посадова особа надала підстави для відхилення скарги. Заявник подав
апеляцію; 3 грудня 2012 року Районний суд Комі залишив це рішення
без змін.
39. Заявник також порушив справу (знову відповідно до глави 25
КПК) проти керівника відповідного слідчого ізолятора, який утримував
його там, нібито незаконно, протягом оскаржуваного періоду. 24
вересня 2012 року той же суддя міського суду заслухав відповідача і
відхилив вимоги заявника у цій справі. Перелічивши відповідні
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положення статті 5 Конвенції, КПК та Цивільного процесуального
кодексу, а також процесуальну історію кримінальної справи (див.
пункти 33-34 вище), суд дійшов висновку, що тримання заявника під
час оскарження відбувалося з дотриманням чинного на той час
законодавства; що начальник слідчого ізолятора не мав жодних
правових підстав для звільнення заявника, маючи інформацію про те,
що кримінальна справа перебуває на розгляді у суді першої інстанції. 3
грудня 2012 року обласний суд залишив це рішення без змін, міркуючи
таким чином:
“Перша інстанція встановила відповідні обставини та ухвалила своє рішення
на підставі положень КПК. Було б правильним зробити висновок про те, що жодних
правових підстав для звільнення заявника після 19 лютого 2004 року не було,
оскільки керівник слідчого ізолятора мав інформацію про те, що кримінальна справа
була подана на розгляд. Таким чином, [тримання заявника під вартою] з 19 лютого по
29 квітня 2004 року було законним ... Суд мав право відхилити аргумент, що, не
отримавши рішення про продовження, начальник слідчого ізолятора повинен був
звільнити [заявника] після 19 лютого 2004 ... Стаття 255 § 2 КПК передбачає, що
тримання під вартою до судового розгляду не повинно перевищувати шести місяців,
за винятком ситуацій, зазначених у пункті 3 ... Після цього відповідний суд може
продовжити строк тримання під вартою у справах, пов'язаних з вчиненням тяжких і
особливо тяжких злочинів. Таким чином, з огляду на те, що кримінальна справа була
подана на розгляд до Сиктивкарського міського суду та з урахуванням рішення від 21
квітня 2004 року (у частині, що стосується відхилення заяви про звільнення), це
рішення фактично розглядається як рішення про продовження тримання під вартою
[заявника] у строк, зазначений у статті 255 ЦПК ...»

II.

ВІДПОВІДНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО ТА
ЗАСТОСУВАННЯ

НАЦІОНАЛЬЕ
ПРАКТИКА ЙОГО

A. Захист приватного життя, честі та гідності
1. Конституція РФ
40. Стаття 23 Конституції захищає недоторканність особистого
життя, честі і доброго імені.
41. Стаття 24 Російської Конституції забороняє збір, зберігання,
використання або поширення інформації про приватне життя людини
без її згоди.
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Стаття 25 Конституції гарантує недоторканність житла.
Нікому не дозволяється проникати в житло проти волі його мешканців,
за винятком випадків, передбачених федеральним законом або за
рішенням суду.
42.

2.Цивільний кодекс Російської Федерації
43. Стаття 152 Кодексу, в редакції на актуальний момент часу,
передбачала, що громадянин має право звернутися до суду задля
спростування інформації, яка заплямувала його честь або репутацію,
якщо особа, яка поширила цю інформацію, не доведе, що вона
“відповідала дійсності”.
44. Підтвердження фактів або подій, які фактично не
відбувалися у час, що стосується оскаржуваної інформації, мають бути
класифіковані як "не відповідні дійсності" (відповідно до пункту 7
рішення № 3 від 24 лютого 2004 року Пленумом Верховного Суду
Російської Федерації). Недопустимо класифікувати як таку, що не
відповідає дійсності інформацію, яка міститься в рішеннях суду,
рішеннях, виданих органом, що проводить попереднє розслідування,
або іншими офіційними документами, які можуть бути оскаржені в
іншому судовому порядку. Відповідно до статті 152 Цивільного
кодексу, тягар доведення того, що оскаржувана інформація «відповідає
дійсності», лежить на відповідачеві. Позивач повинен довести, що
оскаржувана інформація була поширена респондентом і що ця
інформація підірвала репутацію позивача (пункт 3, пункт 9).
45. Статтю 152.1 Цивільного кодексу було введено в дію у 2006
році. Вона забороняє розповсюдження та використання зображення
особи (зафіксованого наприклад, за допомогою фотографії або відео)
без згоди цієї особи. Така згода не потрібна, зокрема, для використання
зображення в інтересах держави або суспільства.
3. Закон про засоби масової інформації від 27 грудня 1991
року
46. Стаття 41 Закону про ЗМІ не містить жодного загального
правила щодо використання зображення особи у зв'язку з
кримінальним провадженням. Проте, вона вказує на те, що засобам
масової інформації не дозволяється розголошувати, прямо чи
опосередковано, інформацію, що призводить до розголошення
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ідентичності неповнолітнього, коли цей неповнолітній вчинив або
підозрюється в скоєнні кримінального правопорушення. Потрібно
отримати згоду неповнолітнього або його батьків на таке
розголошення.
47. Стаття 49 Закону передбачає, що журналіст зобов’язаний
законом звернутися за згодою зацікавленої особи щодо поширення
інформації, яка стосується особистого життя цієї особи, крім випадків,
коли таке «поширення» відбувається в цілях захисту суспільних
інтересів».
48. Відповідно до статті 57 цього Закону, редакція чи журналіст
не несуть відповідальності за розповсюдження інформації, що не
відповідає дійсності, або яка зашкодила честі чи репутації особи чи
іншим чином зашкодила її законним правам та інтересам, якщо така
інформація містилася у відповіді на запит на інформацію або в пресрелізі, виданому державним органом або іншою організацією.
4. Закон про особисті дані від 27 липня 2006 року
49. Стаття 3 Закону визначає «персональні дані» як будь-яку
інформацію, яка прямо чи опосередковано ідентифікує конкретну
особу.
50. Журналіст може обробляти такі дані без згоди зацікавленої
особи в цілях своєї професійної діяльності та/або законної діяльності
засобів масової інформації, за умови, що така обробка не порушує прав
людини (стаття 6 Закону).
5. Кримінально-процесуальний кодекс
51. Стаття 161 Кодексу передбачає, що слідчий може дозволити
розкриття "інформації", що стосується попереднього розслідування
кримінальної справи, якщо таке розкриття не шкодить розслідуванню і
не порушує прав або законних інтересів осіб, які беруть участь у
розслідування. Слідчий повинен визначити ступінь розкриття.

B. Інші матеріали
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52. У 2009 році Пленум Верховного Суду Російської Федерації
заявив, що рішення про утримання під вартою, ухвалене на досудовій
стадії розгляду, продовжує діяти після подання справи на розгляд до
суду, але лише у строк, встановлений рішенням про затримання
(постанова № 22). від 29 жовтня 2009 року, пункт 20).
53. Розділ 25 Цивільного процесуального кодексу, як його було
сформульовано на той час, передбачав порядок подання позову щодо
дій чи бездіяльності державних службовців, які негативно вплинули на
права або свободи людини. Такий позов може бути поданий протягом
трьох місяців з дати, коли відповідна особа дізналася про порушення її
прав або свобод (стаття 256 КПК).
54. Пленум Верховного Суду Російської Федерації вважає, що у
різному контексті вимог, що випливають з незаконних дій державних
виконавців, грошовий позов про відшкодування за статтею 1069
Цивільного кодексу не може бути відхилений лише тому, що не було
окремого провадження, яке призвело б до визнання що дії чи
бездіяльність судового виконавця були порушенням російського
законодавства; цивільний суд, який розглядає вимогу про компенсацію,
повинен оцінити законність у справі про компенсацію (постанова № 50
від 17 листопада 2015 року, пункт 82). Незрозуміло, чи застосовується
аналогічний підхід до позовів за статтею 1070 § 1 Цивільного кодексу у
поєднанні зі статтею 1100, що стосується затримання відповідно до
Кримінально-процесуального кодексу, зокрема стосовно ситуації,
згаданої у пункті 52 вище (див., однак, рішення № 1049-O від 2 липня
2013 року Конституційного суду Російської Федерації та касаційне
рішення № 33-1335 від 14 лютого 2011 року, ухвалене Пермським
обласним судом).

ПРАВО
I. ОБ`ЄДНАННЯ ЗАЯВ

55. Відповідно до пункту 1 правила 42 Регламенту Суду, Суд
вирішує питання про об'єднання заяв, враховуючи їхню фактичну та
юридичну схожість.
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II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 § 1
КОНВЕНЦІЇ

56.Перший заявник, пан Мітянін, скаржився за пунктом 1 статті
5 Конвенції, щодо того, що його утримання під вартою з 20 лютого до
10 березня 2004 року було незаконним. Він також стверджував, що
його тримання під вартою з 5 жовтня 2004 року до 14 березня 2005
року було незаконним, і що ця незаконність, у свою чергу, негативно
вплинула на законність відповідних розрахунків, зроблених на підставі
статей 109 і 255 КПК, що стосуються наступного періоду його
тримання під вартою до червня 2005 року (див. Штейн проти Росії, №
23691/06, §§ 89 95, 18 червня 2009 року).
57. Другий заявник, пан Леонов, скаржився за пунктом 1 статті 5
Конвенції, що тримання його під вартою з 20 лютого до 29 квітня 2004
року було незаконним.
58. Пункт 1 статті 5 Конвенції читається таким чином:
“1. Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Ніхто не може
бути позбавлений свободи, крім випадків та у порядку, встановленому законом:
...
(c) законний арешт або затримання особи, здійснене з метою допровадження
її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні
нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти
вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення; ...”

A. Доводи сторін
1. Уряд
59. Уряд стверджував, що першого заявник не було взято під
варту до 29 квітня 2004 року і що він вперше порушив вищезазначені
питання, що стосуються його затримання, у формі позовної заяви від
13 червня 2006 року. У той час як відповідні національні провадження
закінчилися 27 грудня 2012 року. Уряд також стверджував, що станом
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на 2006 рік заявник ще не вичерпав національних засобів захисту
стосовно цього періоду.
60. Що стосується другого заявника, Уряд визнав порушення
пункту 1 статті 5 Конвенції. У своїх подальших зауваженнях Уряд
зберігав свою позицію по суті та порушував питання про прийнятність,
стверджуючи, що заявник повинен був порушити скаргу протягом
шести місяців після закінчення скарги. Засоби захисту, які він
використав, не слід брати до уваги. Зокрема, цивільна справа щодо
моральної шкоди, заподіяної внаслідок незаконного затримання, не
була обмежена строком, і була використана заявником років після
скарги (вони посилаються на Норкін проти Росії (ухвала), № 21056/11,
§ 15, 5 лютого 2013 року).
2. Заявники
61. Перший заявник стверджував, що заяви Уряду були
фактично помилковими і що він виконав правило шестимісячного
строку.
62. Другий заявник стверджував, що уряд, зважаючи на Правило
55 Реґламенту Суду, був позбавлений права порушити питання про
неприйнятність у своїх подальших зауваженнях у відповідь на
зауваження заявника. Після надання можливості прокоментувати
подальші подання Уряду, заявник заявив, зокрема, стосовно посилання
на принцип додатковості, що доречно надати національним властям
можливість виправити стверджуване порушення, яке зробив заявник,
спочатку без юридичних консультацій. Зокрема, він попросив,
безрезультатно, кримінальний суд у його справі видати спеціальне
рішення (часткове визначення) згідно зі статтею 226 Кримінальнопроцесуального кодексу. Пізніше, у 2012 році, він подав скаргу до
прокуратури і потім оскаржив своє рішення щодо судового перегляду
(див. пункт 38 вище). Нарешті, він порушив цивільний позов проти
слідчого ізолятора через його нібито незаконну відмову звільнити його
і через моральну шкоду, заподіяну внаслідок нездатності звільнити
його (див. пункт 39 вище). Цей порядок дійсно мав перспективу успіху,
оскільки відповідно до Закону про арешт начальник слідчого ізолятора
мав чітке зобов'язання звільнити його, не отримуючи жодного рішення
суду, що дозволяє або продовжує тримання заявника під вартою.
Заявник отримав рішення щодо суті цієї вимоги.
63. Заявники також стверджували, що підхід, ухвалений Судом у
рішенні Норкіна, стосувався, зокрема, структурної проблеми,
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пов'язаної з відсутністю ефективних засобів захисту стосовно умов
утримання. Суд не зробив жодних подібних висновків стосовно питань,
що виникають у зв'язку з пунктом 1 статті 5 Конвенції. Більше того,
рішення Норкіна було засноване на попередніх висновках Суду
(зокрема, відповідно до статті 13 Конвенції). Жодних подібних
висновків ніколи не було досягнуто стосовно пункту 1 статті 5
Конвенції. Навпаки, Суд зазвичай застосував гнучкі підходи до
питання вичерпання національних засобів правового захисту стосовно
цього типу скарги і прийняв різноманітні внутрішні рішення для цілей
пункту 1 статті 35 Конвенції (див. стосовно, зокрема, цивільного
позову про відшкодування збитків Трєпашкін проти Росії, № 36898/03,
§ 66, 19 липня 2007 року, Шулєпова проти Росії, № 34449/03, §§ 1, 1527 та 36, 11 груденя 2008 р., і Федотов проти Росії, № 5140/02, пп. 1,
15-20 і 31-35, 25 жовтня 2005 р.; див., щодо судового розгляду справи
проти начальника слідчого ізолятора Старокодомський проти Росії (№
2), № 27455/06, §§ 1, 32 та 39-40, 13 березня 2014 року).

B. Оцінка Суду

1. Прийнятність

(a) Тримання під вартою першого заявника в період з
жовтня 2004 року по березень 2005 року, а також у
період з березня по червень 2005 року
64. Щодо тримання під вартою пана Мітяніна з 5 жовтня 2004
року до 14 березня 2005 року, а потім до 4 червня 2005 року, Суд
вважає, що національні суди діяли в межах своїх повноважень при
прийнятті рішень, і немає підстав вважати, що такі їх рішення були
недійсними або незаконними відповідно до національного
законодавства (порівняйте з A. B. проти Росії, № 1439/06, §§ 153-59, 14
жовтня 2010 року та Міміношвілі проти Росії, № 20197/03, §§ 70-74, 28
червня 2011 року). Відповідно, ця скарга є явно необґрунтованою і має
бути відхилена відповідно до пунктів 3 (а) та 4 статті 35 Конвенції.
(b) Тримання під вартою заявників на початку 2004 року
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65. Суд не вважає за необхідне вивчати питання про те, чи не
перешкоджає уряд шестимісячне заперечення щодо затримання
другого заявника, оскільки у будь-якому випадку він вважає, що воно
стосується питання, яке підпадає під юрисдикцію Суду і яке не заважає
розглянути його за власною ініціативою (див. Бєлане Надь проти
Угорщини [ВП], № 53080/13, § 71, ЄКПЛ 2016, щодо сумісності ratione
materiae) - у цьому випадку на користь подання обох сторін.
66. У 2013 році обидва заявники подали скарги до Суду
відповідно до пункту 1 статті 5 Конвенції щодо їхнього затримання на
початку 2004 року, а саме - у той час не було жодних дійсних судових
рішень, що дозволяли б їхнє тримання під вартою у цей період.
67. По-перше, немає жодного сумніву, щодо того, заявники були
позбавлені волі протягом відповідного періоду часу.
68. Що стосується першого заявника (п. Мітяніна),
оскаржуваний період тримання під вартою тривав з 20 лютого до 10
березня 2004 року; відповідні національні провадження закінчилися 27
грудня 2012 року, і перший заявник звернувся зі скаргою до Суду у
своєму листі від 26 червня 2013 року (див. пункт 21 вище).
69. Що стосується другого заявника (пана Леонова), то
оскаржуваний ним період тримання під вартою тривав з 19 лютого до
29 квітня 2004 року; відповідні національні провадження закінчилися 3
грудня 2012 року, а другий заявник звернувся зі скаргою до Суду 7
травня 2013 року (див. пункти 38 і 39 вище).
70. У цивільному провадженні у 2012 році п. Мітянін звернувся
до суду з проханням оцінити законність строку тримання його під
вартою з 20 лютого по 10 березня 2004 року і, виходячи з цього
висновку, присудити йому компенсацію за моральну шкоду, заподіяну
незаконним позбавленням свободи (див. пункт 21 вище). Цивільний
суд не скасував претензії пана Мітяніна на процесуальних підставах.
Навпаки, він розглядав питання законності стосовно періоду тримання
під вартою, а потім розглянув і відхилив відповідну вимогу щодо
компенсації.
71. Що стосується пана Леонова, котрий скаржився відповідно
до глави 25 КПК щодо начальника слідчого ізолятора, де він перебував,
суд визнав, що керівник слідчого ізолятора знав, що кримінальна
справа проти заявника перебуває на розгляді суду. Він дійшов
висновку, що тримання під вартою пана Леонова відповідало чинному
на той час законодавству.
72. Суд нагадує, що пункт 1 статті 35 Конвенції допускає
врахування лише тих засобів правового захисту, які є нормальними та
ефективними, оскільки заявник не може продовжувати граничний
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строк, встановлений Конвенцією, намагаючись зробити недоречні або
непродумані звернення до органів чи посадових осіб, які не мають
повноважень чи компетенції аби запропонувати ефективну
компенсацію за скаргу, що розглядається відповідно до Конвенції (див.
Лопеш де Соуза Фернандеш проти Португалії [ВП], № 56080/13, §§
130-132, 19 грудня 2017 року). Звідси випливає, що якщо заявник
скористався засобом правового захисту, використання якого з самого
початку приречено на невдачу, рішення щодо такої скарги не може бути
взято до уваги для розрахунку шестимісячного строку (там само, див.
також Єроновіч проти Латвії [ВП], № 44898/10, § 75, 5 липня 2016
року). Однак, наприклад, шестимісячний термін може розглядатися як
такий, що випливає з використання надзвичайного засобу правового
захисту (наприклад, оскільки він не був безпосередньо доступний),
коли, по суті, відповідний суд приймає до розгляду і має можливість
скасувати оскаржуване рішення, якщо необхідно, і передати справу до
суду нижчої інстанції, а отже, виправити ситуацію, на яку скаржиться
заявник (див. Öztürk проти Туреччини [ВП], № 22479/93, §§ 45-46,
ECHR 1999 VI, див. також Райчінов проти Болгарії (ухвала), №
47579/99, 1 лютого 2005 р.).
73. Що стосується обох вищезгаданих періодів тримання під
вартою, то відповідні заявники використали засоби правового захисту,
використання яких не було обов’язковим задля повного вичерпання
національних засобів правового захисту, і стосовно обох періодів
тримання під вартою вони отримали перше рішення від національних
судів щодо правомірності тримання під вартою (див. пункти 21 і 39
вище). Не було жодних передумов, і немає жодних ознак того,що такі
провадження були безперспективними, або ж не могли б забезпечити
відповідне відшкодування. Таким чином, у конкретних обставинах
справи це повинно враховуватись як дотримання заявником
шестимісячного правила відповідно до пункту 1 статті 35 Конвенції. З
огляду на вищевикладений висновок, Суд вважає зайвим вирішувати
питання про те, чи було порушено законність утримання під вартою в
першій судовій справі відповідно до глави 25 (див. пункт 38 вище).
74 Відповідно, за обставин цієї справи, заявники виконали
правило шестимісячного строку відповідно до пункту 1 статті 35
Конвенції, подавши відповідну скаргу до Суду 7 травня та 26 червня
2013 року, протягом шести місяців після рішення апеляційної інстанції.
3 та 27 грудня 2012 року відповідно.
75. Суд також відхиляє як необґрунтоване твердження Уряду про
невичерпання засобів захисту, оскільки Уряд не уточнює, які (інші)
засоби правового захисту були доступні і могли забезпечити адекватне
виправлення ситуації, і тому повинні бути вичерпані.
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76. Суд вважає, що скарги заявників не є явно необґрунтованими
у значенні пункту 3 (a) статті 35 Конвенції. Не було встановлено
жодних інших підстав для визнання їх неприйнятними. Таким чином,
вони повинні бути визнані прийнятними
2.Доводи
77. Суд зазначає, що 29 січня 2004 року Сиктивкарський міський
суд продовжив термін тримання під вартою. Мітяніна до 19 лютого
2004 року. 18 лютого 2004 року органи прокуратури завершили
досудове слідство і подали справу на розгляд. Лише 10 березня 2004
року міський суд прийняв нове рішення про продовження тримання
заявника під вартою. Згодом його скарга щодо компенсації через
відсутність будь-якого чинного судового рішення за період з 20 лютого
по 10 березня 2004 року була відхилена. Суди вважали, що протягом
цього періоду справу проти першого заявника розглядали в суді першої
інстанції і що його тривале тримання під вартою було законним. Що
стосується скарги пана Леонова щодо тримання його під вартою з 20
лютого до 29 квітня 2004 року, Суд зазначає, що після закінчення
строку тримання його під вартою 19 лютого 2004 року, з наявних
матеріалів не випливає, що його тримання під вартою було законно
продовжено принаймні до 21 квітня 2004 р., коли Ухтинський міський
суд Республіки Комі санкціонував тримання його під вартою до
завершення розслідування. Беручи до уваги свою прецедентну
практику з цього питання (див., серед іншого, Худоєров проти Росії, №
6847/02, § 144-51, ЄСПЛ 2005-X (витяги), і Лебедєв проти Росії, №
4493 / 04, §§ 55-59, 25 жовтня 2007 року), Суд робить висново5, що
мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції стосовно тримання
під вартою пана Мітяніна від 20 лютого до 10 березня 2004 року та
пана Леонова від 20 лютого до 21 квітня 2004 року.

III. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 5 §§
3 І 4 КОНВЕНЦІЇ

78. Заявники стверджували про наявність порушення пункту 3
статті 5 Конвенції стосовно тримання їх під вартою, оскільки
національні
органи
влади
безвідповідально
ставилися
до
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кримінального провадження; й це призвело до того, що заявників було
засуджено у грудні 2006 року. Перший заявник також скаржився на
підставі пункту 4 статті 5 Конвенції щодо відмови розглядати його
скаргу на рішення суду від 1 лютого 2006 року про відхилення його
заяви про звільнення (див. пункт 17 вище).
79. Суд вважає, що ці скарги не є явно необґрунтованими у
значенні пункту 3 (a) статті 35 Конвенції. Не було встановлено жодних
інших підстав для визнання їх неприйнятними. Таким чином, вони
повинні бути визнані прийнятними.
80. Уряд визнав порушення стосовно першого заявника. Що
стосується другого заявника, Суд зазначає, що у своїх зауваженнях
Уряд чітко визнав нявність порушень. Однак, у свому останньому
запереченні він стверджував, що порушення статті 5 Ковенції не було.
Беручи до уваги той факт, що ситуація другого заявника була
ідентичною ситуації першого заявника, і враховуючи однозначну
позицію Уряду щодо цього, Суд вважає, що остаточна заява щодо
другого заявника містила друкарську помилку.
81. Згідно з усталеною прецедентною практикою Суду,
відповідно до пункту 3 статті 5, якщо підстави, наведені судовими
органами для обґрунтування тривалого позбавлення волі, є
релевантними та достатніми, слід переконатися, чи національні органи
проявили «особливу старанність» у здійсненні провадження по справі
(див., як нещодавнє рішення, Бузаджи проти Республіки Молдова
[ВП], № 23755/07, § 87, ECHR 2016 (витяги)). Дійсно, це й було суттю
скарги заявників до Суду. Здається, національні суди не приділяли
особливої уваги відповідним аргументам. Беручи до уваги визнання
Уряду про порушення та строки провадження (зокрема, різні пропуски
в період з січня 2004 року по грудень 2006 року (для першого заявника)
та грудня 2003 та грудня 2006 року (для другого заявника), що
призвели до передачі справи прокурору і перешкоджали таким чином
розгляду справи судом першої інстанції), Суд дійшов висновку, що у
цій справі було порушення пункту 3 статті 5 Конвенції стосовно
кожного заявника (див. також, mutatis mutandis, Радчіков проти Росії,
№ 65582/01, § 50, 24 травня 2007 року).
82. Пункт 4 статті 5 не зобов'язує Договірні держави створювати
другий рівень юрисдикції для перевірки правомірності тримання під
вартої. Проте, якщо національне законодавство передбачає систему
такого оскарження, апеляційний орган також повинен відповідати
вимогам пункту 4 статті 5 (див. вищезгадану справу Лебедєва, § 96).
Беручи до уваги визнання Уряду, Суд доходить висновку, що було
порушення пункту 4 статті 5 Конвенції щодо відмови розглядати
скаргу першого заявника на рішення суду від 1 лютого 2006 року про
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відхилення його заяви про звільнення (див. у тому ж контексті,
Макаренко проти Росії, № 5962/03, пп. 122-25, 22 грудня 2009 р.,
Чуприков проти Росії, № 17504/07, пп. 82-87, 12 червня 2014 р., і
Манеров проти Росії, № 49848/10, §§ 35-38, 5 січня 2016 року).

IV. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 5
СТАТТІ 5 КОНВЕНЦІЇ

83. Заявники скаржилися за пунктом 5 статті 5 Конвенції, що
рішення національних судів, видані у 2012 році, негативно вплинули на
їхнє право на компенсацію через незаконне затримання на початку
2004 року в порушення пункту 1 статті 5.
84. Пункт 5 статті 5 читається так:
“5. Кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання, здійсненого всупереч
положенням цієї статті, має забезпечене правовою санкцією право на відшкодування. ”

A. Прийнятність
85. Суд нагадує, що пункт 5 статті 5 можна вважати
дотриманим, коли можливим є подання заяви про відшкодування у
зв'язку з позбавленням волі, яке було здійснено за умов, що суперечать
пунктам 1, 2, 3 або 4 (див. Станев проти Болгарії [ВП], ні 36760/06, §
182, ЄСПЛ 2012). Отже, право на компенсацію, викладене у пункті 5,
виникає, якщо порушення одного з інших пунктів було встановлено
компетентним національним органом, або Судом
86. У своїх скаргах у 2016 році заявники також стверджували,
що порушення пункту 5 статті 5 Конвенції у поєднанні з пунктом 3
статті 5 стосується періоду тримання під вартою, який закінчився у
грудні 2006 року. Звісно, Судом було встановлено порушення пункту 3
статті 5 (див. вище). Однак слід зазначити, що питання права на
компенсацію в цьому відношенні не було частиною заяви, поданої до
Суду, або ж серед тих питань, що були комуніковані Урядовівідповідачеві. Також не існує таких підстав для тлумачення зауважень
Уряду, як це зробили заявники, як визнання порушення пункту 5 статті
5 Конвенції стосовно пункту 3 статті 5. Відповідно, ця скарга була
подана невчасно і повинна бути відхиленою. відповідно до пунктів 1 і
4 статті 35 Конвенції.

МІТЯНІН ТА ЛЕОНОВ ПРОТИ РОСІЇ
© Переклад Олександра Дроздова, Віктора Янишена,
Олени Дроздової, Яни Токарь, Максима Зубашко
87. Що стосується пункту 5 статті 5 і тримання під вартою пана
Мітяніна з 20 лютого по 10 березня 2004 року та тримання під вартою
пана Леонова від 20 лютого до 21 квітня 2004 року, Суд вважає, що
відповідна скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 статті
35 (а) Конвенції. Не було встановлено жодних інших підстав для
визнання її неприйнятною. Таким чином, вона повинна бути визнана
прийнятною.

B. Доводи
88. Беручи до уваги свою прецедентну практику з цього питання
(див., крім іншого, Борис Попов проти Росії, № 23284/04, §§ 84-86, 28
жовтня 2010 року), Суд дійшов висновку, що було дійсне порушення ст.
5 § 5 Конвенції стосовно тримання під вартою пана Мітяніна з 20
лютого по 10 березня 2004 року та тримання під вартою пана Леонова з
20 лютого по 21 квітня 2004 року.

V. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 1
СТАТТІ 6 КОНВЕНЦІЇ

89. Другий заявник стверджував, що існувало порушення пункту
1 статті 6 Конвенції з огляду на його відсутність на слуханнях у
цивільних справах, що призвело до винесення рішень від 24 вересня
2012 року, які були залишені без змін в апеляції 3 грудня 2012 року
(див. пункти 38-39 вище).
90. Пункт 1 статті 6 Конвенції у відповідній частині читається
таким чином:
“При вирішенні спору щодо його цивільних прав і обов'язків...кожному
гарантується справедливий... розгляд .. .судом ...”

91. Уряд стверджував, що скарга є запізнілою в тій частині, яка
стосувалася слухань 24 вересня 2012 року, а також що існувало
порушення статті 6 стосовно слухань 3 грудня 2012 року.
92. Заявник стверджував, стосовно статті 6 Конвенції, що
прийнятність будь-якої скарги, (включаючи питання дотримання
правила шестимісячного строку), повинна оцінюватися з урахуванням
суті конкретного провадження. Таким чином, доцільним є врахування
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рішення апеляційної інстанції від 3 грудня 2012 року при розрахунку
початку шестимісячного періоду.
93. Суд погоджується з заявником. Суд також вважає, що ця
скарга не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 (a) статті 35
Конвенції. Не було встановлено жодних інших підстав для визнання її
неприйнятною. Суд відповідно оголошує скаргу прийнятною.
94. Відзначаючи певну суттєву фактичну та юридичну схожість
цієї справи з питаннями, які детально розглянуті Судом у справі
Євдокимова та інших проти Росії, №. 27236/05 та 10, §§ 49-53, 16
лютого 2016 року, а також з урахуванням визнання Урядом, Суд дійшов
висновку, що у цій справі мали місце порушення пункту 1 статті 6
Конвенції щодо кожного з двох ініційованих другим заявником судових
проваджень, узятих в цілому.

VI. СТВЕРДЖУВАНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 6 § 2 І
СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ

95. Перший заявник скаржився на зміст газетної статті від 18
січня 2008 року та супровідне розповсюдження його фотографії,
заявивши, що вона порушила презумпцію невинуватості. Він також
скаржився, що вищезгадані факти є непропорційним втручанням у
його особисте життя через відхилення позовних вимог у справі про
наклеп.
96. Пункт 2 статті 6 Конвенції читається так:
“2. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається
невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку.”

97. Стаття 8 Конвенції читається так:
“1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя...
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за
винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у
демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного
добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі
або для захисту прав і свобод інших осіб.”

A. Доводи сторін
1. Перший заявник
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98. Що стосується пункту 2 статті 6 Конвенції, заявник
стверджував, що заяви у вищезгаданій публікації, які підтверджують
його членство у злочинному співтоваристві (що є кримінальним
злочином згідно зі статтею 210 Кримінального кодексу), належали
посадовій особі і були підтвердженням наявності його вини щодо
вчинення такого злочину. Більше того, цивільні суди у цій справі не
виконали свого позитивного обов'язку дотримуватися презумпції
невинуватості заявника з огляду на порушення презумпції
невинуватості з боку газети. Заявник стверджував, що його
співпобвинувачені порушили це питання стосовно оскаржуваної статті
та інших статей у скарзі на рішення від 23 червня 2014 року, за яким
його було засуджено за кілька кримінальних злочинів.
99. Що стосується статті 8 Конвенції, заявник стверджував, що
оскаржувана стаття, публікація його фотографії газетою та відхилення
його цивільного позову проти неї являли собою непропорційне
"втручання" у його особисте життя. Він також зазначив, що
інформація, яку журналіст перерахував у своїй статті, було надано
регіональним відділом ФСБ; державний орган тим самим назвав
заявника «членом банди», що негативно вплинуло на його репутацію.
Цивільне провадження за позовом, поданим паном Леоновим у 2013
році, підтвердило, що фотографію було надана газеті ФСБ. Заявник
дійшов висновку, що "втручання" у його особисте життя не мало
законної мети і було непропорційним.
2. Уряд
100. Уряд стверджував, що оскаржувана стаття містила правдиву
інформацію, підтверджену на той час досудовим розслідуванням, а
саме те, що кримінальне провадження щодо заявника було розпочато
стосовно вчинення ним злочину, передбаченого статтею 210
Кримінального кодексу. Стаття лише оголошувала, що заявник
підозрюється в участі у злочинному співтоваристві. Відповідно до
Закону про засоби масової інформації 1991 року, ні газета, ні її
редактор, ні автор статті не можуть бути притягнуті до
відповідальності за поширення будь-якої наклепницької або
неправдивої інформації або заяв, що містяться в офіційному документі
або прес-релізі.
101. Згідно зі статтею 152.1 Цивільного кодексу, публікація
фотографії особи була законною, навіть без згоди цієї особи, коли це є
необхідним для досягнення суспільних інтересів, таких як необхідність
ідентифікувати та покласти край загрозі суспільству або
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навколишньому середовищу або в інтересах громадської безпеки.
Певні відомості про заявника торкнулися питань державної та
громадської безпеки. Важливим було інформувати громадськість про
зовнішній вигляд заявника.

B. Оцінка Суду

1. Прийнятність
(a) Стаття 6 § 2 Конвенції
101. Оскільки порушення презумпції невинуватості щодо
заявника може бути пов'язане з державою через офіційну заяву, що
була згадана (дослівно чи перефразованою) газетою в статті від 18
січня 2008 року, Суд зазначає, що безперечно, стаття базувалася на
офіційній інформації, наданій регіональним відділом ФСБ. Ніщо не
вказує на те, що оскаржувана частина публікації (в якій заявника було
представлено як «члена банди») являла собою стенографічне
відтворення (або інакше пряме цитування) будь-якої частини цієї
офіційної інформації. Іншими словами, навіть погоджуючись із тим,
що оскаржуване формулювання може створити враження ствердної
заяви стосовно вини заявника щодо обвинувачення його в тому, що він
був членом злочинного ургуповання, наявні матеріали не
підтверджують, що саме держава має відповідати за статтею 6 § 2 з
цього приводу. Відповідно, ця частина скарги є явно необґрунтованою і
повинна бути відхилена відповідно до пунктів 3 (а) та 4 статті 35
Конвенції.
102. Далі, заявник стверджував, що забезпечення презумпції
невинуватості покладається на державних службовців, а також (так як
це відповідає данному випадку) на газети та журналістів - особливо
коли вони передають офіційну інформацію; він також стверджував, що
держава має позитивний обов'язок за пунктом 2 статті 6 Конвенції
щодо забезпечення захисту від порушення цієї презумпції з боку
засобів масової інформації. Суд зауважує, що ця аргументація не була
частиною доводів заявника у справі про наклеп проти газети, як
винесених відповідно до статтей 152 та 152.1 Цивільного кодексу та
остаточно визначено у грудні 2011 року. Не було ніяким чином
підтверджено, що російським законодавством заявникові було надано
будь-який конкретний засіб правового захисту в цьому контексті або
що він його використав. Суд не має підстав вважати, що підняття цього
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питання під час кримінального провадження та під час оскарження
обвинувального вироку є відповідним або ефективним засобом
правового захисту в такому контексті. Дану скаргу було подано у
травні 2012 року, тоді як подія, на яку скаржилися, сталася 18 січня
2008. Отже, вищезгадані провадження, таким чином, не мають
значення у цій справі для дотримання шестимісячного строку, й таким
чином, оскільки скаргу було подано невчасно, вона повинна бути

відхилена відповідно до пунктів 1 і 4 статті 35 Конвенції.
(b) Стаття 8 Конвенції
103. На національному рівні, а потім у своїй позовній
заяві та поясненнях для цього Суду заявник, здається, не надає жодної
окремої скарги або конкретні аргументів за статтею 8 Конвенції
(наприклад, щодо законності або пропорційності) стосовно будь-якого
«втручання» «представником влади» щодо державного службовця,
який надав газеті фотографію заявника або будь-яку інформацію, що є
частиною сфери його "приватного життя" (див. пункти 28-30 і 99
вище); порівняйте з Шачча проти Італії, №. 50774/99, §§ 26-31, ECHR
2005-I). У Суду немає достатньої інформації для того, аби визначити
походження фотографії чи дійти до висновку, що стаття містила в собі
будь-які цитати від будь-якого державного службовця (див. пункт 102
вище).
104. Таким чином, у міру обґрунтованості, Суд вважає, що
скарга заявника до Суду обмежена лише питанням про відхилення
національними судами його позовів щодо наклепу в газеті. У таких
випадках йдеться не про саме діяння держави, а про неналежний
рівень захисту, що його надають національні суди щодо приватного
життя заявників. Незважаючи на те, що основним об'єктом статті 8 є
захист особи від свавільного втручання з боку державних органів
влади у її приватне життя, вона не просто накладає на державу
обов’язок утримуватися від такого втручання: на додаток до цього
негативного зобов'язання, має місце також позитивний обов`язок щодо
забезпечення поваги до приватного чи сімейного життя. Ці
зобов’язання можуть передбачати ухвалення заходів, спрямованих на
забезпечення поваги до приватного життя навіть у сфері стосунків
індивідів між собою (див. Фон Ганновер проти Німеччини (№ 2) [ВП],
№ 40660/08 та 60641/08, § 98, ЄСПЛ 2012). Це так само стосується
захисту світлини людини від зловживань іншими (там же).
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105. Що стосується цього аспекту справи, Суд вважає, що скарга
не є явно необґрунтованою у значенні пункту 3 (a) статті 35 Конвенції.
Не було встановлено жодних інших підстав для визнання її
неприйнятною. Таким чином, вона повинна бути визнана прийнятною.
2. Доводи
Стаття 8 Конвенції
(i) Загальні принципи

106. Суд нагадує, що для держави можуть виникати позитивні
зобов'язання згідно зі статтею 8 Конвенції, щодо захиститу
“приватного життя” осіб, щодо яких було розпочато кримінальне
провадження (див. Краксі проти Італії (№ 2), № 25337/94, §§ 63-64, 17
липня 2003 р., А. проти Норвегії, № 28070/06, пп. 65 75, 9 квітня 2009
р., та Егелан і Хансей проти Норвегії, № 34438/04, п. 53, 16 квітня
2009).
108. Критерії, розроблені у справах, пов'язаних зі статтею 10
Конвенції, є доречними щодо їх використання, коли скаргу, як у цій
справі, подає “жертва” свободи слова, на права якої відповідно до
статті 8 було вчинено негативний вплив. Що стосується скарг, у яких
заявлено порушення прав, гарантованих статтею 8, а передбачуване
втручання в ці права випливає з певних висловлювань, Суд вже
встановив, що захист, наданий державою, слід розуміти як такий, що
виходить з її зобов'язань, передбачених статтею 10. У справах, що
стосуються статтей, опублікованих в газетах, питання захисту
приватного життя має бути збалансованим, зокрема, щодо свободи
вираження поглядів, гарантованої статтею 10 Конвенції (див.
Węgrzynowski і Smolczewski проти Польщі, № 33846/07, § 56-58, 16
липня 2013 року, з додатковими посиланнями). З точки зору загальних
принципів, права, гарантовані цими положеннями, заслуговують
рівного визнання, й результат в принципі не повинен відрізнятися
залежно від того, чи подана скарга з посиланням на статтю 10 або
статтю 8 Конвенції. Відповідно, межі свободи розсуду повинні, згідно з
принципами, відповідати тій чи іншій статті (див. Аксель Шпрінгер АГ
проти Німеччини [ВП], № 39954/08, § 87, 7 лютого 2012 року та Фон
Ганновер (№ 2), вище, § 106). Якщо національні органи дотрималися
балансу між цими двома правами, відповідно до критеріїв, що
викладені в прецедентній практиці Суду, Суд вимагатиме серйозних
підстав для того, щоб змінити свою точку зору на користь
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національних судів. Іншими словами, Суд, як правило, має широку
свободу розсуду за наявності у держави обов`язку щодо досягнення
балансу між конкуруючими приватними інтересами чи правами, що
походять з Конвенції (щодо застосовного підходу до недавньої заяви
див. Fürst-Pfeifer проти Австрії, № 33677/10 та 52340/10, §§40 42, 17
травня 2016 року).
107. Суд також наголошує, що преса, як правило, має право
покладатися, діючи добросовісно, на зміст офіційних повідомлень без
необхідності проводити їх незалежне дослідження (див. Бладет
Тромсьо та Стенсаас проти Норвегії [ВП], № 21980/93, §§ 68 та 72,
ЄСПЛ 1999 III, та Colombani та інші проти Франції, № 51279/99, § 65,
ЄСПЛ 2002 V). Це означає, що журналісти повинні вільно звітувати
про події на основі інформації, отриманої з офіційних джерел, без
подальшої їх перевірки, а саме щодо достовірності фактів, наданих у
офіційному документі (див. Селісто проти Фінляндії, № 56767/00, §
60, 16 листопада 2004 року, як підтверджено у статті Йорданова та
Тошев проти Болгарії, № 5126/05, § 51, 2 жовтня 2012 року, де Суд
також зазначив, що журналіст" не визнав [обвинувачення] за свої
твердження). Нещодавно він застосував цей підхід щодо інформації,
наданої усно прокурором, відповідальним за відносини органів
прокуратури з пресою, тим самим надаючи достатню фактичну основу
для статті, яка «базувалася» на цій інформації (див. Аксель Шпрінгер
АГ, вище, § 105).
108. Що стосується використання світлин, Суд вважає, що якщо
світлина, опублікована в контексті інформування про незакінчене
кримінальне провадження, сама по собі не має інформаційної цінності,
то повинні існувати переконливі підстави для обґрунтування втручання
в право обвинуваченого на повагу до його приватного життя (див.
Khuzhin та інші проти Росії, № 13470/02, § 117, 23 жовтня 2008 року).
У зв'язку з публікацією фотографії слід зважати на наступні фактори:
позицію заявника, позицію газети, а також характер і предмет статті,
про яку йдеться (див. Verlagsgruppe News GmbH проти Австрії (№ 2)).
№ 10520/02, § 34, 14 грудня 2006 року та News Verlags GmbH & Co.KG
проти Австрії, № 31457/96, § 58, ECHR 2000 I, де Суд визнав
порушення статті 10 Конвенції).
(ii) Застосування наведених принципів у цій справі

109. Перш за все, Суд зазначає, що заявник не надав жодного
конкретного аргументу, щодо того, що розгляд його позову проти
газети відбувався не «згідно із законом». Питанням, яке стоїть перед
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Судом, є саме питання про те, чи національні суди змогли встановити
належний баланс між його правами та правами газети.
110. Далі, Суд нагадує, що для того, аби стаття 8 почала діяти,
вплив на репутацію або честь людини має досягти певного рівня
серйозності і здійснюватися таким чином, що завдає шкоди особистому
користуванню правом на повагу до приватного життя (див. Беда проти
Швейцарії [ВП], № 56925/08, § 72, ECHR 2016). Безсумнівно,
поширення світлини заявника разом із заявою, в котрій його
звинувачують в злочинній поведінці та приписують йому вчинення
певного переліку злочинних дій, має необхідний рівень серйозності.
111. Сторони погодилися, і Суд погоджується з тим, що питання,
пов'язане з поширенням світлини заявника в газетній статті, підлягає
регулюванню на національному рівні відповідно до статті 152.1
Цивільного кодексу (див. параграф 45 вище). Суд зазначає, що
національні суди виправдовували публікацію світлини, посилаючись на
виняток із встановленого законом правила згоди, стверджуючи, що
світлина розповсюджувалася в інтересах суспільства. Суди заявляли,
що розповсюдження фотографії могло допомогти зібрати додаткову
інформацію та свідчення очевидців злочинів щодо розслідуваних (або
подальших) злочинів. Суд не має жодних підстав сумніватися у тому,
що це є правдоподібною можливістю з огляду на характер і масштаб
стверджуваної злочинної діяльності.
112. Що стосується змісту статті, то заявник стверджував, що
той спосіб, в який його було зображено у цій статті, негативно вплинув
на його репутацію та честь. Крім того, заявник стверджував, що для
того, аби уникнути необґрунтованої шкоди його репутації та честі,
газета повинна була більш обережно подавати інформацію, отриману з
офіційного джерела. Станом на дату публікації заявник, якого було
засуджено, та який відбував покарання у в'язниці за вчинення
кримінального правопорушення, яке не було пов`язане з тим про яке
йшлося в статті, так і не був офіційно обвинувачений у вчиненні такого
злочину як, членство в злочинній організації (мав лише статус
підозрюваного); a fortiori, він не постав перед судом і не був
засуджений за вчинення відповідного злочину.
113. Сторони погоджуються, що оскаржувана публікація
сповіщає про питання, котрі становлять суспільний інтерес, а саме
щодо розслідування, пов'язаного з кримінальним угруповуванням; як
згадувалося в цій публікації, це був перший випадок, коли в регіоні
проводилося таке масштабне розслідування щодо вчинення такого
злочину. Беззаперечно, що оскаржувана стаття сприяла “дискусії, яка
має публічний інтерес”. Як вже зазначалося вище, громадськість, в
принципі, є зацікавленою в тому, аби бути поінформованою, а також
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бути у змозі інформувати себе про кримінальне провадження, при
цьому чітко дотримуючись презумпції невинуватості. Проте, ступінь
такого інтересу може змінюватися, оскільки він може розвиватися в
ході провадження відповідно до різних факторів, таких як відомість
підозрюваної особи, обставини справи та будь-які подальші події, що
виникають під час провадження (див. Verlagsgruppe News GmbH,
наведено вище, § 42). У зв'язку з цим Суд зазначив, що особливо на
початковому етапі кримінального провадження розкриття особи
підозрюваного може бути особливо проблематичним і що національні
суди можуть вживати заходів для його захисту від “суду медіа” та
реалізації презумпції невинуватості (там само). Беручи до уваги, що ця
публікація сприяла дебатам, яки мали суспільний інтерес, відповідно
до статті 10 § 2 існувало певне коло обмежень (там само, § 43).
114. Далі, Суд зауважує, що заявник не був ані громадським
діячем, ані особою, яка раніше була в полі зору громадськості. Проте
питання про те, чи є особа, чиї інтереси були порушені, через певні
повідомлення в засобах масової інформації, державним діячем, є лише
одним з елементів, що мають враховуватися (див. справу Ерікяйнен та
інші проти Фінляндії, № 3514/02, §§ 66-72, 10 лютого 2009 року, в якій
дана стаття стосувалася звичайної особи, але де суд, проте, встановив,
що наказ про відшкодування шкоди, завданої публікацією її імені та
світлини в контексті повідомлення питань, що становлять суспільний
інтерес, не був «необхідним» у значенні пункту 2 статті 10 Конвенції).
Методи, за допомогою яких була отримана інформація, не були
предметом спору між сторонами. Ця інформація була надана
державним органом, і питання законності отримання інформації не
оскаржувалося. Що стосується форми публікації, Суд зазначає, що
використовувана лексика не була ані образливою, ані провокаційною.
Більше того, заявник не був у центрі уваги статті; скоріше, акцент
робився на інших людей, яких нещодавно заарештували. Отже, Суд не
може визнати, що розголошення особи заявника стало “судом медіа”.
Не можна не враховувати, що оскаржувана публікація мала певний
вплив на його «приватне життя». Оскільки спрямованість позову, що
стосується образи його репутації та честі, ґрунтувалася на твердженнях
щод свіжої (тобто нещодавно виявленої) злочинної поведінки, можна
було б визнати, що той факт, що заявник відбував останнє тюремне
ув'язнення, мав певну, хоча й обмежену, релевантність у цій конкретній
справі.
115. Справді, заявник, здається, не висловлює жодних
конкретних зауважень стосовно вищезгаданих міркувань. На думку
заявника, ключове питання стосувалося достовірності інформації, що
містилася в цій статті. Дійсно, питання про те, чи є особа членом
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банди, не є "лише питанням для спекуляції, але є фактичним
твердженням, яке може бути обґрунтовано відповідними доказами"
(порівняйте Jalbă v. Romania, № 43912/10, § 37, 18 лютого 2014 року).
За цих обставин, незважаючи на свободу розсуду, що надається
національним судам стосовно класифікації висловлювання як факту
або ціннісного рішення, Суд вважає, що ця фраза є твердженням фактів
(див., для порівняння, Scharsach та News Verlagsgesellschaft проти
Австрії, № 39394/98, § 41, ЄСПЛ 2003 XI).
116. Суд визнає, що формулювання фрази, котре стосується
звернення до заявника як до «члена банди», може викликати
занепокоєння, зокрема, враховуючи той факт, що його звинувачують у
вчиненні пов'язаного з цим злочину. Однак Суд зауважує, що
оспорюваному
твердженню
передував
параграф,
в
якому
пояснювалося, що нещодавно заарештованих було «обвинувачено» (у
звичайному, а не юридичному сенсі) у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого статтею 210 Кримінального кодексу.
Стаття також містила вступну фразу, в якій згадувалося, що зазначені
особи були «обвинувачені» у керуванні злочинною спільнотою. В
одному місці в статті йшлося про те, що заарештовані були
підозрюваними. Читаючи статтю в цілому, можна чітко зрозуміти, що в
той час заявник був лише підозрюваним у вчиненні кримінального
правопорушення, пов'язаного з приналежністю до злочинного
угрупування та його можливою незаконною діяльністю. Нарешті, Суд
погоджується з національними судами, щодо того що журналіст
добросовісно посилався на офіційне джерело, оскільки стаття
базувалася на змісті офіційної інформації (див. прецедентну практику,
згадану у пункті 109 вище).
117. Таким чином, держава-відповідач не виконала свої
позитивні зобов'язання згідно зі статтею 8 Конвенції щодо публікації
фотографії заявника (див. для порівняння, Егелан і Хансей, цитоване
вище, §§ 56-65) та зміст статті.
118. Нарешті, слід зазначити, що заявник не надав жодних
подальших, конкретних аргументів, які б свідчили про те, що
національні суди, які розгядали його позовні вимоги щодо наклепу, не
здійснили належного балансування між правом на свободу вираження
поглядів та правом на повагу до його “приватного життя” беручи до
уваги різноманітні фактичні та юридичні елементи (див. у зв'язку з цим
Беда, наведене вище, §§ 49-54). Він також не стверджував, що
національні суди не застосовували стандарти, які відповідали
принципам, закріпленим у статтях 8 і 10 Конвенції, або не спиралися
на прийнятну оцінку відповідних фактів (порівняйте Терентєв проти
Росії, №. 25147/09, § 24, 26 січня 2017 року).
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119. Отже, таким чином порушення статті 8 Конвенції стосовно
пана Мітяніна відсутнє.

VII. ІНШІ СТВЕРДЖУВАНІ
КОНВЕНЦІЇ

ПОРУШЕННЯ

120. Суд розглянув також поточну скаргу згідно зі статтею 34
Конвенції, подану першим заявником у 2016 році. Однак у світлі всіх
тих данних, котрими він володіє, та в тій мірі, в якій розглядаються
питання, що належать до його компетенції, Суд вважає, що це не
свідчить про порушення прав і свобод, викладених у Конвенції або
протоколах до неї. Відповідно, ця частина заяви є явно
необґрунтованою і повинна бути відхилена відповідно до пунктів 3 (а)
та 4 статті 35 Конвенції.

VIII. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ
123. Стаття 41 Конвенції передбачає:
“ Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і
якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони
передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності,
надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.”

A. Шкода
121. Перший заявник вимагав 42 500 євро (EUR): 15 000 євро та 5
000 євро як відшкодування моральної шкоди відповідно до пунктів 3 і 4
статті 5 Конвенції, відповідно; 15 000 євро стосовно пунктів 1 і 5 статті
5 стосовно щодо тримання його під вартою на початку 2004 року; 7500
євро стосовно статті 8 Конвенції. Нарешті, він вимагав 20 000 євро за
втрату заробітку у зв'язку з пунктами 1 і 3 статті 5.
122. Другий заявник вимагав 58 000 євро: 15 000 євро та 3 000 євро
як відшкодування моральної шкоди відповідно до пункту 3 статті 5 та
статті 6 відповідної Конвенції; 35 000 і 5 000 євро стосовно пунктів 1 і
5 статті 5 стосовно його тримання його під вартою на початку 2004
року.
123. Уряд ніяк це не прокоментував.
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124. За винятком питання про причинно-наслідковий зв'язок між
порушеннями, встановленими згідно з пунктом 3 статті 5 стосовно
вимоги щодо «спеціальної старанності» або пункту 1 статті 5, та
заявленою матеріальною шкодою, Суд зауважує, що заявники не
обґрунтували претензію; тому він відкидає її. З іншого боку, він
присуджує кожному заявнику 12 700 євро як відшкодування
матеріальної шкоди, плюс будь-який податок, який може стягуватися з
цієї суми.

В. Судові та інші витрати
125. Перший заявник вимагав 1 500 євро і 12 400 євро
відшкодування понесених витрат, як на національному рівні так і перед
Судом; він також стверджував, що поштові витрати становлять 1157
російських рублів. Другий заявник вимагав 10 600 євро на покриття
судових витрат. Обидва заявники також вимагали премії у розмірі 10%
від «винагороди за статтею 41 Конвенції, що представляє витрати на
переклад на англійську мову та винагороду за послуги представника».
126. Уряд ніяк це не прокоментував.
127. Заявник має право на відшкодування судових витрат тільки в
тій мірі, в якій вони були фактично понесені, й це було доведено а
також були необхідними та обґрунтованими в їх відповідному розмірі.
Більше того, вони підлягають відшкодуванню лише в тій мірі, в якій
стосуються встановленого порушення (див. Мюррей проти
Нідерландів [ВП], № 10511/10, § 134, ECHR 2016). Відповідно до тих
документів, якими він володіє, та його прецедентної практики, Суд
відхиляє вимогу про відшкодування витрат, понесених у
національному провадженні. Оскільки вимоги щодо судових витрат
пов'язані з порушеннями, які він встановив (і враховуючи, що уряд
визнав певні порушення та правову допомогу, надану Радою Європи
обом заявникам), Суд вважає за доцільне присудити кожному заявнику
суму в розмірі 1000 євро, а також будь-який податок, який може бути
стягнений щодо кожного заявника задля покриття витрат, пов'язані з
усіма етапами розгляду у Суді. Отримана сума в розмірі 2 000 євро
повинна бути сплачена безпосередньо представнику заявників, п. А.
Лаптєву, на його прохання.

С. Пеня
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131. Суд вважає за доцільне призначити пеню на підставі
граничної позичкової ставки Європейського центрального
банку, до якої мають бути додані три відсотки.

З ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО,
1. Вирішує, одноголосно, об’єднати звернення;
2. Ухвалює, більшістю, вимоги за пунктом 1 статті 5 (щодо
початку 2004 року), пунктами 3, 4 та 5 статті 5, пунктами 1 і 8 статті 6
Конвенції прийнятними, а решту вимог неприйнятними;
3 Постановляє, шістьма голосами проти одного, що було
порушення пункту 1 статті 5 Конвенції стосовно кожного заявника;
4. Постановляє, шістьма голосами проти одного, що було
порушення пункту 3 статті 5 Конвенції стосовно кожного заявника;
5. Постановляє, шістьма голосами проти одного, що було
порушення пункту 4 статті 5 Конвенції стосовно першого заявника;
6. Постановляє, шістьма голосами проти одного, що було
допущено порушення пункту 5 статті 5 Конвенції стосовно кожного
заявника;
7. Постановляє, одноголосно, про порушення пункту 1 статті 6
Конвенції стосовно кожної з двох заяв, поданих другим заявником;
8. Постановляє, шістьма голосами проти одного, що не було
порушення статті 8 Конвенції стосовно першого заявника;
9. Постановляє, шістьма голосами проти одного,
(a) що держава-відповідач має сплатити протягом трьох місяців
з дати, коли рішення стане остаточним відповідно до пункту 2 статті 44
Конвенції, наступні суми, що мають будути конвертовані у валюту
держави-відповідача за ставкою, котра застосовуватиметься на дату
виплати:
(i) кожному заявникові - 12 700 євро (дванадцять тисяч
сімсот євро), плюс будь-який податок, який може бути стягнуто,
у зв'язку з відшкодуванням моральної шкоди;
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(ii) кожному заявнику - 1000 євро (тисяча євро), а також
будь-який податок, який може стягуватися з кожного заявника,
за судові витрати; отримана сума в розмірі 2 000 євро (дві тисячі
євро) має бути сплачена безпосередньо представнику заявників
в Суді, пану А.Лаптеву;
(b) що з моменту закінчення зазначеного вище трьохмісячного
терміну виплат на зазначені суми справляється проста процентна
ставка, що дорівнює граничній ставці Європейського центрального
банку протягом поточного періоду плюс три відсотки;
10. Відхиляє, одноголосно, решту вимог заявників щодо
справедливої сатисфакції.
Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 7 травня
2019 року відповідно до пунктів 2 і 3 Правила 77 Регламенту Суду.

Стівен Філліпс
Вінсент А. Де Гаетано
Секретар

Голова
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ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ДЕ ГАЕТАНО
Шкода, що я не можу погодитися із думкою більшості щодо
пункту номер вісім рішення. На мій погляд, у цій справі було
порушення статті 8 стосовно заявника Мітяніна.
Враховуючи те, що першого заявника було звинувачено у тому,
що він є членом «злочинної банди» (що саме по собі було
кримінальним правопорушенням), існувала тонка межа між
твердженням, що хтось тільки підозрюється у вчиненні злочину і
чітким стверджуванням за відсутності остаточного висновку, що особа
вчинила протиправне діяння, котре є кримінально караним. У цьому
контексті найменше очікувалося б від журналіста проявити певну
обережність - зокрема, щодо способу подання інформації, отриманої з
офіційного джерела - при роз'ясненні стану підозри щодо заявника
стосовно його стверджуваного членства в злочинній групі і стосовно
злочинної діяльності, приписаної членам банди в публкації. Для
звичайного читача було б надзвичайно важко зрозуміти тонкощі
правового контексту. Незважаючи на те, що ця стаття надавала
фактичну інформацію про розслідування, яка була в значній мірі
вірною, спосіб, яким вона була представлена, помилково створював
враження, що існує фактична підстава, котра обґрунтовує думку про те,
що заявник фактично брав участь у вчиненні кримінального
правопорушення.
Більше того, національні суди обґрунтовували публікацію
фотографії заявника, посилаючись на виняток із встановленого законом
правила згоди, постановивши, що розповсюдження такої інформації
має суспільний інтерес. Заявник - який, що треба підкреслити, не був
ані громадським діячем, ані ким небудь іншим, хто б так чи інакше
перебував у полі зору громадськості - у той час перебував під вартою;
Тому він не був тим хто тікав від правосуддя. На національному рівні
не стверджувалося, що, наприклад, демонстрація фотографії могла б
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бути необхідною для залучення громадської підтримки для визначення
його місцезнаходження. Було й це правда, згадано, що публікація статті
та фотографія можуть допомогти у зборі додаткової інформації,
можливо, заохочуючи очевидців повідомляти додаткову інформацію.
Це не є абсолютно правдивим аргументом, оскільки сама стаття не
містить жодного звернення до таких ймовірних свідків.
Загалом, і, на мій погляд, національні суди у цій справі не
здійснили необхідного балансу між правом на свободу вираження
поглядів, з одного боку, і правом на повагу до “приватного життя”, з
іншого. Вони не дали належних і достатніх (і тому переконливих)
аргументів, не застосовували стандарти, які відповідали принципам,
закріпленим у статтях 8 і 10 Конвенції, і вони не ґрунтували свої
рішення на допустимій оцінці суттєвих фактів. Тому я роблю висновок
про те що мало місце порушення статті 8 стосовно першого заявника.
Щоб уникнути сумнівів, я проголосував на стороні більшості щодо
пункту номер дев`ять (лише сатисфакція). Навіть якщо більшість
визнала порушення статті 8, сума, присуджена як моральна шкода, на
мій погляд, була б достатньою для відшкодування шкоди завданої всіма
порушеннями стосовно першого заявника.
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ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ДЄДОВА
На жаль, я не можу погодитися з більшістю щодо того, що
скарги за статтею 5 задовольняли вимоги «правила шести місяців».
Дійсно, це «випадок на межі», і варто висловити особливу думку, щоб
викласти інший можливий підхід.
Немає обмежень за часом і невизначеності
Заявники подали цивільний позов про відшкодування моральної шкоди
у зв'язку з їх незаконним триманням під вартою, процес за яким тривав
майже шість років після їх засудження. Відсутність будь-якого часового
обмеження відповідно до національного законодавства (статті 2018 та
1100 Цивільного кодексу Російської Федерації) створює певний ступінь
невизначеності, що суперечить меті правила шестимісячного періоду,
яка полягає у забезпеченні розгляду справ у межах розумний час.
Надзвичайно важливо не допустити, щоб влада перебувала в ситуації
невизначеності протягом тривалого часу (див. Мокану та інші проти
Румунії [ВП], § 258, і Лопеш де Соуза Фернандеш проти Португалії
[ВП], § 129).
Суд вже розглядав саме таку проблему в російському контексті у
провідній справі Норкін проти Росії (ухвала), №. 21056/11, 5 лютого
2013 року), коли заяву, подану із запізненням після цивільного
провадження, вважали неприйнятною. Цей підхід потім був
підтверджений різними рішеннями комітетів (див. Zhirko проти Росії,
8696/12, 17 вересня 2013; Андріанов проти Росії, 14293/10, 17 вересня
2013; Гаврилов проти Росії, 9789/12, 17 вересня 2013) , що, на мій
погляд, означає, що вона є частиною усталеної судової практики Суду.
Пізніше, у справі «Шишков проти Росії» (№ 26746/05, 20 лютого 2014
року) Суд запропонував більш складний підхід залежно від доступу до
юридичної допомоги та ефективності цивільного позову в суді:
“84. Беручи до уваги висновки Суду про внутрішні засоби правового захисту
в справі Ананьєва та інших (наведене вище, §§ 100-119), та враховуючи нинішній
підхід до цивільного судочинства, як правило, не буде враховатись відповідною
метою "правило шестимісячного періоду". Наприклад, у нещодавній справі Норкін
проти Росії ((dec.), № 21056/11, 5 лютого 2013 року) заявник отримав остаточне
рішення у 2010 році про присудження йому зневажливої компенсації за неприйнятні
умови тримання під вартою. Суд вважав, що до цього часу його прецедентна
практика щодо відсутності ефективного засобу правового захисту з питань скарг на
невідповідні умови утримання під вартою була достатньо встановленою (див.
Мамєдова проти Росії, № 7064/05, § 55, 1 червня 2006 р., Андрій Фролов проти Росії,
№ 205/02, п. 39, 29 березня 2007 р., і Бенедиктов проти Росії, № 106/02, п. 20, 10
травня 2007 р.). Суд дійшов висновку, що скарга заявника щодо неадекватних умов
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його тримання під вартою повинна була бути подана протягом шести місяців з дня,
наступного після його звільнення зі слідчого ізолятора. Заявник мав би знати про
неефективність судової справи, на яку він посилався, задовго до того, як він подав
заяву до Суду.
85. Проте, у справі Норкін проти Росії Суд також зазначив, що у попередніх
справах, що стосуються умов тримання під вартою та національних проваджень до
2007 року, як і в даному випадку, може бути виправданим інший підхід. Справді, на
той час було лише два приклади прецедентного права, в яких Суд відхилив як
необґрунтоване заперечення російського уряду щодо невичерпання національних
засобів захисту стосовно умов утримання у слідчих ізоляторах (див. Калашников
проти Росії (заява № 47095/99, 18 вересня 2001 року, та Мойсеєв проти Росії
(ухвала), № 62936/00, 9 грудня 2004 року). У кількох випадках, що снували у 2003
році, Суд розрахував, що шість місяців починають діяти з дати остаточного рішення у
цивільному позові про компенсацію у випадках, коли він не віднайшов жодних ознак
того, що заявник, не маючи доступу до юридичної допомоги, знав або повинен були
знати про марність його дій (див., серед інших, Скоробогатих проти Росії, №
4871/03, §§ 32-34, 22 грудня 2009; Роман Карасев проти Росії, № 30251/03, §§ 41-42,
25 листопада 2010 року та Гладкій проти Росії, № 3242/03, § 63, 21 грудня 2010
року).
86. З огляду на вищевикладене, враховуючи конкретні обставини даної
справи, Суд погоджується, що заявник, який не користувався правовою допомогою,
міг обґрунтовано подати в 2005 -2006 роках цивільний позов про відшкодування
шкоди у зв`язку з умовами тримання в ізоляторі тимчасового тримання, й це мало б
певні шанси на успіх. Таким чином, Суд не вважає за доцільне відхилити цю скаргу
як запізнілу з цього приводу.”

Я сумніваюся, що сам доступ до правової допомоги може
слугувати передумовою «розумної впевненост» в тому, що цивільний
позов повинен мати перспективу успіху. У будь-якому випадку, у цій
справі заявники мали доступ до допомоги висококваліфікованого
адвоката, який порадив їм подати цивільний позов з метою створення
підстави для застосування статті 5 Конвенції. І вони повинні були
знати про марність таких дій, тому що суди раніше відхиляли їхні
апеляційні скарги в рамках кримінального провадження, так що
національні суди ніколи не дійшли б висновку, що тримання під
вартою не було законним.

Проблема ефективного засобу правового захисту
Ефективність дій у цивільно-правовоій сфері є невід'ємною
частиною проблеми. Згідно з іншим встановленим прецедентом,
національний засіб правового захисту, який не підлягає будь-якому
визначеному строку і таким чином створює невизначеність, не може
вважатися ефективним (див. Уіллямс проти Сполученого Королівства
(dec.), № 32567/06, 3 серпня 2006 р.) і Ніколас проти Кіпру, №
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63246/10, 9 січня 2018 року, §§ 38-39). Немає прикладів для
підтвердження того, що цивільне провадження може забезпечити
наявність висновку про незаконність тримання під вартою. Це
спонукало Суд припустити, що такий засіб правового захисту є
неефективним (див. Бельчев проти Болгарії (ухвала), № 39270/98, 6
лютого 2003 р., Нахмановіч проти Росії (ухвала), № 55669/00, 28
жовтня 2004 р. і, нещодавно, Поровські проти Польщі, № 34458/03, §
98, 21 березня 2017 р.). Ця презумпція може бути скасована, і позов
про відшкодування шкоди може розглядатися як ефективний засіб,
який має бути вичерпаний, за умови, що його практичність була
переконливо встановлена (див. Lawniczak проти Польщі (ухвала), №
22857/07, § 41, 23 жовтня 2012 року та Гаврил Йосифов проти Болгарії,
№ 74012/01, § 42, 6 листопада 2008 року).
У справах McCaughey та інші проти Сполученого Королівства
(№ 43098/09, 17 липня 2013 року), Hemsworth проти Сполученого
Королівства (№ 58559/09, 16 липня 2013 року) наводяться приклади
впливу незавершеного цивільного провадження та триваючі
розслідування щодо оцінки Судом матеріальних і процесуальних скарг,
що випливають зі ствердужваних незаконних вбивств, котрі було
вчинено багато років тому. Суд вирішив не розглядати аргументи
заявників, викладені в матеріальній частині статті 2, про те, що їхні
близькі родичі були незаконно вбиті. Суд зауважив, що цивільна справа
перебуває на розгляді, і питання законності чи іншої смерті, а також
встановлення істотних фактів можуть бути визначені в ході цивільного
провадження. Ці приклади, будучи дуже конкретними, на мою думку,
неприйнятні в даному випадку. Проте застосовується протилежний
підхід, який був прийнятий Судом у справах Ізці проти Туреччини (№
42606/05, 23 липня 2013 року) і Атан проти Туреччини (№ 36144/09, 3
вересня 2013 року). В обох випадках заперечення Уряду про те, що
заявники могли надати позов про відшкодування збитків, відхиляється
з посиланням на сталу практику (див. Atalay проти Туреччини, №
1249/03, § 29, 18 вересня 2008 року; Ali Güneş проти Туреччини,
9829/07, § 32, 10 квітня 2012 року та Pekaslan та інші проти
Туреччини, № 4572/06 та 5684/06, § 47, 20 березня 2012 року).
У пунктах 72 і 73 цього рішення більшість використовувала
новий критерій для оцінки ефективності засобу правового захисту розгляду по суті скарги компетентним судовим органом. Більшість
підкреслювала, що заявники отримали перше рішення від
національних судів (у межах цивільного провадження) про те, що
тримання під вартою було законним. Тому вони дійшли висновку, що
«не було жодних позицій і немає жодних ознак того, що провадження
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не мало перспектив успіху або не могло забезпечити відшкодування
шкоди».
Нелегко сприйняти такий висновок. Основна мета цивільного
провадження - вимагати відшкодування моральної шкоди відповідно до
національного законодавства. Вона передбачає, що має бути окреме
рішення, котре встановлює незаконність утримання під вартою.
Цивільний позов не призначений для того, щоб діяти в якості апеляції,
і, отже, судовий орган не може вважатися компетентним щодо надання
ефективної компенсації, й таким чином ці дії не мали жодних
перспектив. Ситуація в цій справі була іншою. У межах кримінального
провадження заявники не оскаржували деякі рішення, що узаконювали
тримання під вартою, і безуспішно оскаржували інші такі постанови.
Оскільки заявники не оскаржували накази про утримання під вартою в
рамках кримінального провадження, цивільний позов міг бути
відхилений цивільним судом на підставі статті 134 Цивільного
процесуального кодексу, оскільки окреме рішення з цього ж питання
вже було прийняте судом.
В іншому випадку цивільний суд може визнати позов
неприйнятним через відсутність будь-якого рішення щодо визнання
тримання під вартою незаконним. Проте, внутрішній цивільний процес
не є достатньо гнучким для реагування на такі виклики. Він потребує
критеріїв (доктрин), які використовуються Судом, наприклад,
аргументовану претензію або відсутність будь-якої перспективи успіху
(явно не обоснованная жалоба).
Складно визначити, чи є проблема, що виникає в даному
випадку, структурною або може бути вирішена за допомогою існуючих
спеціалізованих
механізмів,
що
орієнтовані
на
проблему
відшкодування шкоди за незаконне тримання під вартою. Нинішня
ситуація, що склалася у внутрішньому законодавстві (див. пункти 5254 рішення), включаючи позиції Верховного Суду Росії (Рішення № 50
від 17 листопада 2015 року та Постанова № 22 від 29 жовтня 2009
року) та Конституційного Суд Росії (Рішення № 1049-O від 2 липня
2013 року та Рішення № 149-OO від 17 січня 2012 року) є досить
незрозумілою, і не враховують найважливіший чинник уникнення
невизначеності для влади - час.

