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У справі Вінкс та Рібіцка проти Латвії, 
Європейський суд з прав людини (П’ята Секція), засідаючи у складі 

палати, яка складається з: 
Сіофра О'Лірі (Síofra O’Leary), Голова, 
Ганна Юдківська (Ganna Yudkivska), 
Андре Потоцький (André Potocki), 
Йонко Грозєв (Yonko Grozev), 
Мартінс Мітц (Mārtiņš Mits), 
Латіф Хусейнов (Lətif Hüseynov), 
Ладо Чантурія, судді (Lado Chanturia), 
та Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), секретар секції, 
після обговорення за зачиненими дверима 7 січня 2020 року, 
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день: 
 
 
ПРОЦЕДУРА 
 
1. Справа була розпочата за заявою (№ 28926/10) проти Латвійської 

Республіки, поданої до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про 
захист прав людини та основних свобод ("Конвенція"), двома 
громадянами Латвії, паном Володимиром Вінксом ( Vladimirs Vinks) 
(перший заявник) та пані Геленою Рібіцкою (Jeļena Ribicka) ("другий 
заявник"), 7 травня 2010 року. 

2. Заявників представляла пані А. Каледжа (A. Kalēja), юрист, що 
практикує в Ризі. Уряд Латвії («уряд») представляв його 
Уповноважений , пані К. Ліш (K. Līce). 

3. Заявники стверджували, зокрема, що обшук їхнього будинку 16 
червня 2009 був незаконним та необгрунтованим, та скаржилися на 
відсутність процедурних гарантій. Вони також стверджували, що не 
існує ефективних засобів правового захисту, передбачених 
національним законодавством в цьому відношенні. Вони посилалися на 
статті 8 та 13 Конвенції. 

4. 7 лютого 2012 року Уряду було подано повідомлення про скарги 
щодо обшуку 16 червня 2009 року та ефективності застосування 
національних засобів правового захисту, решту заяви було визнано 
неприйнятною. 

 
 

ФАКТИ 
 
І. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 
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5. Заявники народились у 1975 та 1972 роках відповідно. У той самий 

час вони жили разом у Кекавській парафії. Перший заявник, бізнесмен, 
має кілька попередніх судимостей. 18 березня 1999 року його 
звинувачували в умисному знищенні майна та засуджено до трьох років 
позбавлення волі з відстороченням на два роки. 5 березня 2008 р. його 
звинувачували в ухиленні від сплати податків і відмиванні грошей та 
засуджено до громадських робіт. На нього також було накладено 
обмеження щодо здійснення невизначеної підприємницької діяльності 
строком на три роки. 

 
А. Кримінальне провадження щодо двох працівників поліції. 
 
6. Сторони не згодні з приводу кримінального провадження проти 

А.П. та І.В., двох співробітників управління фінансової поліції 
Державної служби доходів (Департамент фінансової поліції 
Державної служби доходів - "VID FPP"), орган, спеціально покладений 
на завдання запобігання та розслідування кримінальних злочинів у 
сфері оподаткування. З матеріалів матеріалів справи видно, що 10 
вересня 2008 року перший заявник, отримавши інформацію від іншої 
особи, зустрівся з цими офіцерами з метою отримати їхню "допомогу" у 
висвітленні фіктивного режиму ухилення від сплати податків та 
відмивання грошей. Ця схема нібито мала на меті виявити 
корумпованих офіцерів. У невстановлену дату, Бюро з питань 
запобігання та протидії корупції (Бюро із запобігання та боротьби з 
корупцією - "KNAB") розпочало оперативне розслідування та дало 
вказівки першому заявнику з цього приводу. 

7. 13 листопада 2008 року перший заявник взяв участь у таємній 
операції (оперативний експеримент), що було організовано KNAB і 
затверджено офісом прокуратури. KNAB надав першому заявнику 
помічені банкноти на суму 6 800 латвійських латів (LVL - приблизно 9 
685 євро (EUR)) для цілей цієї операції; перший заявник передав 
позначені банкноти обом співробітникам як "оплату" за їх "послуги". 

8. В результаті А. П. та І.В. були заарештовані на місці, і проти них 
було відкрито кримінальне провадження за вчинення корупції та 
ухилення від сплати податків. Перший заявник дав свідчення KNAB про 
фіктивну схему ухилення від сплати податків та відмивання грошей, у 
прикритті яких були нібито залучені ці офіцери. 

9. 6 травня 2009 року кримінальну справу було передано до 
прокуратури, а 18 травня 2009 року було пред'явлено А.П. та І.В 
обвинувачення. 8 червня 2010 року кримінальну справу було 
направлено до суду першої інстанції. 
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10. 16 червня 2009 року перший заявник, після обшуку в його 
будинку (див. параграф 23 нижче) і після того, як його було доставлено 
до приміщення VID FPP, відмовився від своїх показань проти А.П. та 
І.В. у скарзі до Генерального прокурора, яку він склав у присутності 
кількох співробітників VID FPP (див. параграф 33-35 нижче). 

11. 28 червня 2009 року перший заявник повідомив Генерального 
прокурора про те, що працівники VID FPP примусили його відмовитися 
від своїх показань 16 червня 2009 року (див. параграф 39 нижче). Він 
зберігав свої первісні свідчення проти А.П. та І.В. (див. параграф 8 
вище). Виявляється, у якийсь момент порушену кримінальну справу 
проти А.П. та І.В. було розділено на дві справи. 

12. Про справу проти І.В. немає інформації, але перший заявник дав 
показання перед судом першої інстанції проти А.П. Перша інстанція та 
апеляційний суд вивчили обставини, пов'язані з відмовою його від 
показань 16 червня 2009 року, допитували свідків і досліджували 
певний аудіозапис з цього приводу (див. параграф 35 нижче). 
Національні суди визнали, що первісні свідчення першого заявника 
(див. параграф 8 вище) були достовірними; їх використовували для 
засудження А.П. 

13. 20 квітня 2017 року остаточним рішенням Верховного Суду було 
звинувачено А.П. у хабарництві та засуджено його до трьох років 
позбавлення волі. 

14. У той же час Верховний Суд направив кримінальну справу проти 
А.П. за звинуваченнями, пов’язаними з ухиленням від сплати податків, 
назад до апеляційного суду на новий розгляд. Наразі це провадження ще 
триває. 

 
 
В. Кримінальне провадження стосовно першого заявника 
 
15. 4 червня 2009 року слідчий VID FPP, І.С., порушив кримінальну 

справу щодо ухилення від сплати податків та відмиванні грошей. 
Нібито, було виявлено організовану групу з двадцяти п’яти осіб, які 
брали участь у великій схемі ухилення від сплати податків та відмиванні 
грошей, використовуючи понад двісті фіктивних компаній. 
Підозрювалося, що перший заявник був членом цієї групи (детальніше 
див. параграф 20-21 нижче). 

16. За словами Уряду, це кримінальне провадження було порушено 
на основі інформації, отриманої під час оперативного розслідування, 
яке тривало з 1 червня 2007 року. 

17. Заявники категорично заперечували ці звинувачення та 
наполягали на тому, що перший заявник не мав зв’язку із зазначеними 
компаніями. 
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Перший заявник стверджував, що його ім'я було внесено без жодних 

підстав до списку підозрюваних у розслідуванні кримінальної справи, з 
якими він не мав зв'язку. 

18. 15 червня 2009 року декілька суддів Ризького міськрайонного 
округу (Ризький міський суд Північного округу) розглянув клопотання 
про надання дозволів на обшук стосовно дев'ятнадцяти різних 
приміщень у зв'язку з вищезазначеним кримінальним провадженням. 
Виписано було ордер і на обшук в будинку заявників. У цьому ордері на 
обшук було зроблено посилання на характер передбачуваних 
правопорушень (див. вище параграф 15), як описав слідчий VID FPP у 
своєму клопотанні про надання дозволу на обшук. Більше шести 
десятків компаній були спеціально перелічені: чотири компанії, які 
підозрюються у схемі ухилення від сплати податків та відмивання 
коштів, та шістдесят дві інші компанії. Слідчий суддя дослідив 
матеріали кримінальної справи, які були йому надані, і постановив, що 
є достатні підстави вважати, що конкретні документи та предмети, які 
стосуються перелічених компаній (бухгалтерські документи, 
довіреності, банківські картки, цифрові паролі та печтаки фірми), а 
також "інші документи та предмети, які здатні слугувати відповідними 
доказами у справі" можуть знаходитися в будинку заявника. Він наказав 
провести обшук та виїмку. 

19. 16 червня 2009 року було проведено обшук в будинку заявників, 
і першого заявника було взято під варту та доправлено до приміщення 
VID FPP (див. параграфи 23-32 та 33-36 нижче). Перший заявник 
стверджував, що на нього "вплинули та змусили" відмовитись від 
показань, які він дав у кримінальному провадженні проти А.П. та І.В. 
Уряд спростував це твердження. 

20. 18 червня 2009 року перший заявник був офіційно оголошений 
підозрюваним у зв'язку з кримінальним провадженням, яке було 
порушено 4 червня 2009 року. Підозрювалося, що перший заявник 
організував оскаржувану схему, і що у 2008 та 2009 роках понад 5 000 
000 латів (приблизно 7 000 000 євро) було відмито на банківських 
рахунках чотирьох компаній. Першого заявника утримували під 
вартою. 27 листопада 2009 року його звільнили під заставу. До нього 
було застосовано декілька заходів забезпечення (заборона залишати 
країну без попереднього дозволу та заборона наближатися до певних 
осіб). 

21. 7 липня 2009 року прокурор, який здійснював нагляд за 
кримінальним провадженням щодо ухилення від сплати податків та 
відмивання коштів, за дорученнями вищестоящого прокурора, 
перевірив заходи, які було застосовано VID FPP. Він встановив, що 
кримінальне провадження було порушено відповідно до закону. У 
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досліджуваній схемі було залучено понад шість десятків компаній, які 
були створені з метою ухилення від сплати податків та відмивання 
грошей у великих розмірах. Особи, які брали участь у цій схемі, 
складали податкові ділові папери для операцій, які фактично не 
відбулися, без сплати податків, і отримували платежі за такі операції. 
Щоб змінити право власності на ці кошти та отримати їх, були укладені 
фіктивні угоди, включаючи позики. Схемою керували три 
взаємопов'язані злочинні угруповання, що складалися з двадцяти п’яти 
осіб. На підставі судових ордерів було проведено дев'ятнадцять обшуків 
(двоє за сприяння спеціального поліцейського підрозділу з питань 
антитероризму під назвою Омега, через потенційну небезпеку цих 
злочинних угрупувань) і, як результат, було вилучено бухгалтерські 
документи, цифрові паролі та штампи більш ніж двохсот фіктивних 
компаній. Вісім осіб були офіційно оголошені підозрюваними та двох з 
них (включаючи першого заявника) було затримано та поміщено під 
варту, а інші були звільнені. Прокурор, який здійснював нагляд у цій 
справі, не виявив ознак протиправності в слідчих діях, які проводили 
працівники VID FPP.  

22. 12 липня 2011 року всі заходи забезпечення, які були застосовані 
до першого заявника в ході кримінального провадження проти нього, 
були відкликані на підставі перевищення строку завершення досудового 
слідства. Наразі це провадження знаходиться  у VID FPP на стадії 
досудового розслідування. Суду не було надано додаткової інформації 
з цього приводу. 

 
С. Обшук 16 червня 2009 року 
 
1. Події, які не сторони не оспорюють 
 
23. 16 червня 2009 року о 7 годині ранку, антитерористичний 

підрозділ «Омега», до складу якого входило щонайменше чотири 
озброєні чоловіки, без попереднього попередження увійшли до будинку 
заявників через вікна, розташовані на першому та другому поверхах. 
Вони розмістили чотирьох людей у приміщенні - обох заявників, і 
їхнього друга А.Г., на першому поверсі, а дочку-підлітка другого 
заявника на другому поверсі. 

24. Згодом п'ять співробітників від VID FPP зайшли додому заявників 
та показали заявникам ордер на обшук (після чого вони обоє підписали), 
та розпочали обшук о 7.30 ранку. Потім співробітники спецпідрозділу 
поліції вийшли з дому заявників. Обшук закінчився через чотири з 
половиною години, опівдні. Як заявники, так і А. Г. підписали протокол 
обшуку в якості осіб, які були присутні, і не зробили жодних зауважень 
та коментарів у відповідному полі цього протоколу обшуку. Протокол 
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обшуку також містив підпис першого заявника під попередньо 
введеним текстом: "Я отримав копію цього протоколу". 

 
2. Версія заявників щодо події 
 
25. Двоє співробітників спецпідрозділу поліції витягнули доньку 

другого заявника зі свого ліжка; вони негайно спустили її на перший 
поверх, не давши їй одягатися. 

26. Усі присутні в будинку заявників, в тому числі друга заявників та 
їх дочку, було покладено на землю обличчям до підлоги. Руки першого 
заявника були зав'язані за його спиною. Хтось штовхнув голову другого 
заявника об підлогу чоботом і приклав до нього вогнепальну зброю.  

27. Офіцер VID FPP, С.С., згодом відвів першого заявника вбік у 
спальню і сказав йому, що це помста за його показання проти А.П. та 
І.В. На першого заявника "вплинули та змусили" відмовитися від 
показань, які він дав у кримінальному провадженні проти А.П. та І.В. 

28. Нічого, що стосується компаній, перелічених у ордері на обшук, 
не було вилучено під час обшуку в будинку заявників. Перший заявник 
не мав жодного зв'язку з компаніями, переліченими в ордері на обшук. 

 
3. Версія Уряду щодо події 
 
29. 16 червня 2009 року VID FPP попросив допомогу у 

антитерористичного підрозділу «Омега» щодо проведенні обшуків у 
зв'язку з кримінальним провадженням щодо ухилення від сплати 
податків та відмивання грошей у великих розмірах. У нього були 
підстави вважати, що вони зіткнуться з озброєним опором і що важливі 
докази (документи, цифрові паролі, електронні докази та носії даних) 
можуть бути знищені. Уряд заявив, що з дев'ятнадцяти обшуків, 
здійснених у зв'язку з цими кримінальними провадженнями, лише два, 
включаючи обшук будинку заявників - були проведені за сприяння 
спеціального підрозділу поліції. 

30. На першому поверсі двоє працівників спецпідрозділу поліції 
розмістили обох заявників та А.Г. Офіцери наказали всім трьом лежати 
на підлозі у вітальні та зв’язали руки першого заявника і А. Г. за їхніми 
спинами. Жодна фізична сила не застосовувалася. Руки першого 
заявника були розв'язані, щоб він міг підписати ордер на обшук. 

31. На другому поверсі двоє співробітників спецпідрозділу поліції 
розмістили дочку другого заявника. Їй дозволили одягнутися і відвели 
до вітальні на другий поверх. Вона сіла на диван. Жодна фізична сила 
не застосовувалася. 
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32. Під час домашнього обшуку було вилучено багато предметів, а 
саме кілька пластикових папок з юридичними та бухгалтерськими 
документами, включаючи листування з банками, цифрові паролі, кілька 
ноутбуків та жорстких дисків, компакт-дисків та флеш-накопичувачів 
USB, вісімнадцять печаток, що належать різним компаніям, кілька 
мобільних телефонів та SIM-картки, паперові зошити, поштові 
квитанції та кілька заяв до відповідного національного реєстру щодо 
реєстрації нових компаній. Ці пункти були перелічені у протоколі 
обшуку, який підписали всі присутні. Не було жодних скарг чи 
зауважень. Другому заявнику було видано копію цього протоколу (на 
відміну від документа, зазначеного у параграфі 24 вище). 

 
D. Події у приміщенні VID FPP 16 червня 2009 року 
 
33. Після обшуку, першого заявника було доставлено до приміщення 

VID FPP у Ризі. Першого заявника заарештували, а протокол про його 
арешт склав слідчий VID FPP, який не брав участі в обшуку. 

34. Перший заявник стверджував, що на нього "вплинули і 
примусили" відмовитися від показань, які він дав (також знову в 
приміщенні VID FPP) у кримінальному провадженні проти А.П. та І.В. 
Уряд спростував це твердження. 

35. Перший заявник стверджував, що працівники VID FPP сказали 
йому "що писати" у своїй скарзі до Генерального прокурора з метою 
відмови від своїх попередніх показань. Уряд не погодився. Вони подали 
аудіозапис та стенограму розмови між заявником та кількома 
посадовими особами VID FPP. Сторони не згодні з важливістю та 
інтерпретацією цього запису для цілей цієї справи. 

36. У протоколі, зробленому щодо арешту першого заявника, було 
зафіксовано наступне твердження, зроблене першим заявником у 
присутності його адвоката: 

 
«Я вважаю свій арешт невиправданим, оскільки предмети, вилучені під час 

обшуку, не належать мені. Мені не дали можливості пояснити ситуацію до того, як 
мене заарештували». 

 
E. Розгляд скарг заявників 
 
1. Щодо ордера на обшук у будинку заявників 
 
37. 12 лютого 2010 року голова Ризького міськрайонного Північного 

округу розглядав скаргу першого заявника щодо ордеру на обшук від 15 
червня 2009 року. Перший заявник стверджував, що не було жодних 
законних підстав чи обґрунтування для його участі у кримінальному 
провадженні та обшук був безпідставним. Він не мав зв’язку з 
компаніями, переліченими в ордері на обшук. Основні підозрювані у 
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цьому кримінальному провадженні були йому невідомі. Він висловив 
сумнів щодо того, чи перевірив слідчий суддя всі матеріали 
кримінальної справи, які йому були подані. Перший заявник також 
розкритикував те, що він назвав цинічним, грубим і насильницьким 
способом, в якому співробітники VID FPP проводили обшук. 

38. Президент Ризького міськрайонного Північного округу 
підтвердив законність ордеру на обшук та відхилив усі скарги 
наступним чином: 

 
"Розглянувши скаргу, подану [першим заявником], та матеріали [справи] в 

повному обсязі ... Голова [Ризького міськрайонного суду Північного округу] вважає, 
що ордер на обшук від 15 червня 2009 р. виданий слідчим суддею є обгрунтованим і 
його слід підтримати з наступних причин. 

 
... 
 
З клопотання [слідчого І.С.] та супровідних документів випливає, що обшук і 

вилучення документів та предметів, які були перераховані в цьому клопотанні, 
сприятимуть встановленню фактів, що мають значення для кримінального 
провадження. 

 
Як видно з ордера на обшук, слідчий суддя не порушив жодних кримінальних 

процесуальних норм. 
 
Його висновок про наявність підстав для проведення обшуку в будинку заявників 

був виправданим. Відповідно, голова [Ризького міськрайонного суду Північного округу] 
вважає, що скарга [першого заявника] є необґрунтованою і повинна бути відхилена. 

 
[Перший заявник] у своїй скарзі стверджує, що права людини та інші процесуальні 

права присутніх під час обшуку не були дотримані. Голова [Ризького міськрайонного 
окружного суду] вважає, що цей факт не може слугувати підставою вважати, що 
ордер на обшук від 15 червня 2009 р. був невиправданим. 

 
Будь-які скарги щодо нібито неправомірних дій, які вчинили службовці [VID] FPP 

під час обшуку, повинні, відповідно до 337 (2) Кримінально процесуального кодексу, 
подаватися до відповідного слідчого органу. 

 
... 
 
Це рішення є остаточним, і жодне оскарження проти нього не можливе ». 
 
2. Щодо дій, які було вчинено залученими до обшуку офіцерами 
 
(a) Скарги першого заявника 
 
39. 28 червня 2009 року перший заявник, перебуваючи під вартою, 

подав скаргу до Генерального прокурора про нібито протиправні дії з 
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боку співробітників VID FPP. Він стверджував, що всі дії, вжиті проти 
нього VID FPP, були мотивовані помстою, оскільки він допоміг виявити 
корумпованих співробітників VID FPP та співпрацював з KNAB. Під 
час обшуку 16 червня 2009 року офіцер С.С. висловив погрози та 
передав «привітання» від заарештованих співробітникаів VID FPP. Він 
також отримав подальші погрози в приміщенні FPP VID. Його змусили 
відомовитися від показань, які він дав проти двох офіцерів; офіцер С.С. 
продиктував її зміст і погрожував йому та його сім'ї. У своїй скарзі він 
зазначив, що не бажає відмовлятися від своїх показань, які він дав проти 
двох офіцерів. 

40. Його скаргу було направлено до Бюро внутрішньої безпеки 
органів державної поліції (Державне бюро внутрішньої безпеки поліції), 
орган, відповідальний за розгляд скарг на органи державної поліції. 
Однак, оскільки скарга першого заявника стосувалася посадової особи 
С.С. VID FPP, вони не могли розглянути цю скаргу та переслали її до 
VID FPP. 

41. 21 липня 2009 року директор VID FPP оприлюднив таку 
відповідь, яку було надіслано на домашню адресу першого заявника та 
яку перший заявник отримав лише після звільнення з-під варти: 

 
«15 липня 2009 року до управління фінансової поліції Державної служби доходів 

надійшла ваша скарга 28 червня 2009 року, яку було надіслано до Генерального 
прокурора. Надана вами інформація була перевірена. Факти, на які скаржилися, не 
підтверджені, а в діях співробітників VID FPP під час Вашого арешту не виявлено 
порушень». 

 
42. 7 серпня 2009 року у відповідь на скаргу першого заявника від 16 

червня 2009 року (див. параграф 10 та 35 вище) прокурор не встановив 
порушення Закону про оперативну діяльність (Закон про розслідування) 
в діях співробітників KNAB. 

43. 23 листопада 2009 року та 4 січня та 9 лютого 2010 року 
прокурори різних рівнів розглядали скарги, подані адвокатом заявників, 
в яких було порушено різні питання щодо доступу до матеріалів 
кримінальної справи (ордер на обшук та протокол обшуку), а також 
законність арешту першого заявника і відповіді VID FPP на скаргу 
першого заявника від 28 червня 2009 року. Ці скарги були відхилені. 
Було зазначено, що (i) проведення обшуку було дозволено слідчим 
суддею; (ii) залучення спеціальної поліції була виправданою (прокурор 
посилався на статті 54 та 55 Закону про структуру державної 
адміністрації (Закон про структуру державного управління) та 
внутрішнім правилам поліції); та (iii) як заявники, так і А.Г. були 
присутні, і вони підписали протокол обшуку і не заперечували. 
Першому заявнику було видано копію протоколу обшуку. Дії 
співробітників VID FPP були виправданими та правомірними. 
Прокурори не знайшли порушень кримінального процесуального 
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законодавства. (Кримінальний процесуальний кодекс). Вони дійшли 
висновку, що обшук був законним та обґрунтованим. 

44. 5 березня 2010 року інший прокурор за скаргою першого заявника 
не виявив порушень національного законодавства щодо обшуку 16 
червня 2009 року; також було зроблено посилання на відповіді, надані 
його адвокату з цього приводу (див. параграф 43 вище). Твердження 
першого заявника про те, що дії VID FPP були мотивовані помстою, 
було відхилено як необґрунтоване. Жодних доказів того, що С.С. 
фізично чи морально вплинув на першого заявника, видаючи йому усні 
погрози, не було виявлено. 

 
(b) Скарги другого заявника щодо обшуку 16 червня 2009 року 
 
45. 29 червня 2009 року другий заявник подав скаргу до прокуратури 

щодо нібито протиправних дій з боку FPP VID та працівників Омеги. 
Вона також заявила, що першому заявникові загрожує небезпека. 
Прокурор, який здійснював нагляд, витребував інформацію у органів 
державної поліції та FPP VID з цього приводу. Зокрема, органам 
державної поліції було запропоновано пояснити: (i) чи була допомога 
підрозділу спеціальної поліції організована у відповідності із 
законодавством, та (ii) який законодавчий акт санкціонував її допомогу. 
Далі FPP VID було запропоновано пояснити, чи було необхідним та 
виправданим залучення підрозділу антитерорестичного підрозділу 
«Омега», чи проводили обшук відповідно до законодавства та чи брав 
офіцер С.С. участь в обшуку. 

46. 10 серпня 2009 року органи державної поліції надали відповідь. 
Згідно з наявною інформацією, у FPP VID були підстави підозрювати, 
що підозрювані можуть чинити опір та перешкоджати слідчій 
діяльності, включаючи й проведення дозволених обшуків. Щоб 
уникнути цього, була потрібна допомога спеціального підрозділу 
поліції, і він мав повноваження надавати таку допомогу відповідно до 
своїх внутрішніх правил. Беручи до уваги статті 54 та 55 Закону про 
структур державного управління, які встановлювали загальні принципи 
співпраці між органами державної влади, було прийнято рішення про 
надання допомоги VID FPP. 

47. 12 серпня 2009 року VID FPP надав свою відповідь. Згідно з 
наявною інформацією, перший заявник мав попередні судимості ще у 
1999 та 2008 роках. У 2007 році прокуратура внесла його до списку 
розшукуваних осіб. Загалом VID FPP передав три кримінальні справи 
проти нього до прокуратури (для висунення обвинувачення). Перед 
обшуком попереднє спостереження за будинком заявників показало, 
що: (i) він знаходився у віддаленій місцевості; (ii) до нього була лише 
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одна дорога, яка вела до власності; (iii) він був оточений двометровою 
огорожею (що вимагає швидких дій при проведенні обшуку); (iv) його 
охороняли дві собаки; (v) кілька чоловік були присутні, і вони могли 
бути озброєні; (vi) планувалося здійснити затримання; та (vi) можливо, 
присутні могли чинити озброєний опір. Беручи до уваги (i) особу 
першого заявника, (ii) можливість виявлення важливих доказів, (iii) той 
факт, що їх знищення було недопустимим, та (iv) результати 
попереднього спостереження, було вирішено звернутися за допомогою 
до антитерореститчного підрозділу «Омега» з метою проникнення до 
будинку заявників. В обшуку брав участь офіцер С.С. Під час обшуку 
присутні не зверталися зі скаргами. 

48. 24 серпня 2009 р., 22 січня та 25 лютого 2010 року прокурори 
різних рівнів розглядали скарги, подані другим заявником. Вона 
порушила різні питання щодо доступу до матеріалів кримінальної 
справи (ордер на обшук та запис про пошук), а також законність та 
правомірність обшуку від 16 червня 2009 року. Ці скарги були 
відхилені. Прокурори зазначили, що (i) обшук був дозволений слідчим 
суддею; (ii) залучення спеціального підрозділу поліції було 
виправданим; (iii) як заявники, так і А.Г. були присутні, вони підписали 
протокол обшуку і не навелеи жодних заперечень. Першому заявнику 
було видано копію протоколу обшуку. Дії FPP VID та офіцерів Омеги 
були виправданими та правомірними. Прокурори не виявили порушень 
кримінально процесуального законодавства. Вони дійшли висновку, що 
обшук був законним та обґрунтованим. В останній відповіді від 25 
лютого 2010 року було включено записку про те, що ця відповідь є 
остаточним рішенням стосовно питань, визначених у ній. 

19 березня 2010 року інший прокурор, на вимогу вищестоящого 
прокурора, розглянув скаргу другого заявника щодо дій працівників 
спецпідрозділу поліції під час обшуку. Перед тим, як надати відповідь, 
він отримав внутрішній звіт від 12 березня 2010 року, який він замовив 
у відповідному відділі органів державної поліції. Цей звіт можна 
підсумувати наступним чином. Відповідно до внутрішнього розпорядку 
відділу по боротьбі з тероризмом «Омега», його офіцери повинні були 
надавати допомогу правоохоронним органам, якщо ці органи 
стикаються з труднощами у: (i) розкриття "серйозних" та "дуже 
серйозних" злочинів, (ii) затримання підозрюваних, (iii) пошук та 
вилучення речових доказів. Спеціальний підрозділ надав допомогу VID 
FPP у проведенні обшуку в будинку заявників з метою: (i) уникнути 
знищення доказів та (ii) затримати підозрюваних, тому що під час 
первинного оперативного розслідування було виявлено, що один 
підозрюваний тримав у своєму будинку кілька зареєстрованих 
екземплярів вогнепальної зброї (див. параграф 88 нижче) та був 
озброєний, а в приміщенні була собака-охоронець. Більше того, 
особистість одного із підозрюваних вказувала, що він може чинити 
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озброєний опір та знищувати докази. У своїй відповіді другому 
заявнику прокурор встановив, що офіцери Омеги діяли відповідно до 
внутрішніх правил та з урахуванням обставин. Вони не порушили 
внутрішнього законодавства. Відповідь була відкрита для подальшого 
перегляду вищим прокурором; такого подальшого розгляду не 
відбулося. 

 
(c) Скарги другої заявниці щодо її особистих речей 
 
50. 10 грудня 2009 року другий заявник подав клопотання щодо 

декількох предметів (один стаціонарний і один портативний 
комп'ютери, три мобільні телефони, два жорсткі диски, лазерний 
принтер, чорна фотокамера та карта пам'яті) які належали їй, але 
вилучені під час обшуку, повертаються їй. 

51. 3 лютого 2010 року слідчий VID FPP відмовив у цьому 
клопотанні, оскільки на цій стадії досудового розслідування "Не було 
встановлено, що ці предмети були непотрібними як докази". Другий 
заявник був поінформований про це рішення та про те, що це рішення 
могло бути оскарженим прокурору, якій здійснював нагляд, на будь-
якій стадії досудового розслідування. 

52. 3 лютого 2012 року другий заявник подав скаргу до прокурора, 
який здійснював нагляд у цьому провадженні, вимагаючи повернути їй 
декілька предметів (див. параграф 50 вище, а також сумку для 
портативного комп'ютера та чоловічий портфель), які належали їй, але 
були вилучені під час обшуку, повернути їй і скасувати відмову від 3 
лютого 2010 року. 

53. 9 березня 2012 року прокурор, який здійснював нагляд, відхилив 
цю скаргу, заявивши, що відмова була законною. Адже не було підстав 
скасувати цю відмову та повернути ці предмети другому заявнику. 
Другу заявницю повідомили, що вона може ще раз звернутися з 
клопотанням про повернення їй цих предметів. З огляду на той факт, що 
в будинку першого заявника було проведено обшук і що матеріали 
справи містили вказівки на те, що ці предмети можуть належати іншій 
особі (див. параграф 36 вище), їй довелося обґрунтувати, що ці речі 
належать їй, і недостатньо лише перерахувати ці предмети як її. Ця 
відповідь могла бути переглянута вищестоящим прокурором. У 
подальшому такий перегляд не здійснювався. 

 
F. Розслідування, пов'язані зі скаргами першого заявника 
 
54. З грудня 2009 року по квітень 2010 року прокурор, 

відповідальний за кримінальне провадження проти двох працівників 
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поліції, проводив численні слідчі дії, пов'язані зі скаргами першого 
заявника на події 16 червня 2009 року. Вона допитувала заявників, А. Г. 
та різних посадових осіб VID FPP (включаючи тих, хто брав участь у 
обшуку), та запитувала інформацію від VID FPP. Був проведений 
перехресний допит між першим заявником та офіцером С.С. Вони обоє 
погодилися пройти тест на поліграф, результати якого вказували на те, 
що жоден з них не збрехав. 

55. 7 травня 2010 року прокурор виділив матеріали, пов'язані з 
кримінальною справою проти двох працівників поліції, і розпочав нове 
кримінальне провадження стосовно подій 16 червня 2009 року, що 
стосувалися звинувачень першого заявника. 

56. 15 лютого 2011 року перший заявник був оголошений потерпілим 
у цьому кримінальному провадженні. 

57. 28 березня 2011 року прокурор перевірив два аудіофайли, які були 
зафіксовані 16 червня 2009 року невідомою посадовою особою VID FPP 
(див. параграф 35 вище), та їх стенограми. 

58. За словами Уряду, наразі провадження стосовно подій 16 червня 
2009 року триває в органах прокуратури на стадії досудового 
розслідування. За словами заявників, це провадження було припинено 
внаслідок закінчення строку давності, який становив десять років. 

 
ІІ. ВІДПОВІДНА МІЖНАРОДНА ПРАВОВА ОСНОВА 
 
59. 14 вересня 2006 року Комітет експертів Ради Європи з оцінки 

заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванню тероризму 
(MONEYVAL) прийняв детальний звіт про третій раунд щодо Латвії, 
після візиту до Латвії з 8 по 24 березня 2006 року командою оцінювачів 
Міжнародного валютного фонду. Звіт містив такі зауваження: 

 
«Загальна ситуація з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму 
 
48. Латвія вразливо використовується для цілей відмивання коштів через 

низку факторів, включаючи її географічне положення. Це головний транзитний 
пункт для торгівлі між Західною Європою та країнами СНД, який використовує свої 
порти на Балтійському морі та сухопутні кордони з іншими країнами Балтії, Росією та 
Білоруссю ... 

 
49. Фінансові операції, пов'язані з доходами, отриманими злочинним шляхом, 

були визначені через фінансову систему Латвії. Великий обсяг транзакцій створює 
виклик фінансовим установам у підтвердженні справжньої мети фінансових операцій. 
Основна складність полягає в тому, що до моменту надходження грошей до Латвії 
важко визначити це як дохід від злочину ... 

 
 ... 
 
51. Загалом рівень зафіксованої злочинності в Латвії порівняно низький ... 

Основними злочинними діями, визначеними владою як предикативні злочини щодо 
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відмивання грошей, є торгівля наркотиками, торгівля людьми, ухилення від сплати 
податків та шахрайство з ПДВ ... Тривають звинувачення в корупції в державному 
секторі, включаючи деякі широко розголошені справи ... " 

 
60. 5 липня 2012 року MONEYVAL прийняв звіт про взаємну оцінку 

Латвії четвертого раунду після візиту експертів MONEYVAL та Робочої 
групи з фінансових дій з 9 по 13 травня 2011 року. Звіт містив такі 
зауваження: 

 
„1.2. Загальна ситуація з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму 
 
8. Географічне положення Латвії, її порти на Балтійському морі та сухопутні 

кордони з іншими країнами Балтії, робить її головним транзитним пунктом. Поточні 
ризики та вразливості стосовно ML та FT, з якими стикаються в Латвії, вважаються 
пов'язаними з "тіньовою економікою" та схемами фішингу за кордоном. ML в Латвії 
пов'язаний в основному з незаконними доходами, отриманими: 

 
Ухилення від сплати податків (ПДВ), що було визначено як внутрішній 

предикатний злочин. Незаконна виручка відмивається в Латвії або в інших країнах 
(наприклад, в Естонії чи Литві) переважно шляхом створення великих схем операцій, 
здійснених низкою юридичних осіб “. 

 
61. Зовсім недавно, 4 липня 2018 року, MONEYVAL ухвалив звіт про 

взаємну оцінку щодо Латвії п'ятого раунду після візиту групи з оцінки з 
30 жовтня по 10 листопада 2017 року. Вони зробили такі зауваження 
(виноски пропущено): 

 
ML/TF Ризики та сфера охоплення ризиків 
 
Огляд ризиків ML / TF 
 
ML Загрози  
 
4. Національна оцінка ризику (NRA) визначає незаконну економічну діяльність, 

зокрема корупцію та хабарництво (включаючи розкрадання державних коштів), 
шахрайство (в тому числі через фіктивні компанії) та ухилення від сплати податків - 
як основна загроза відмивання грошей у Латвії (ML) ... 

 
5. NRA визначає незаконну господарську діяльність як чергову велику загрозу МЛ. 

Злочинність білих комірців за рівнем загрози перевищила інші більш звичні злочини, 
що спричиняють дохід, такі як торгівля наркотиками. Дійсно, трійка злочинів, котрі 
висуваються у попередньому періоді, у звітному періоді - це ухилення від сплати 
податків, шахрайство (включаючи фіктивні компанії), а також корупція та 
хабарництво (включаючи розкрадання державних коштів). 

 
6. Організована злочинність також є фактором, який суттєво впливає на загальну 

ситуацію з ризиком МЛ у Латвії. За даними NRA, загрози МЛ, які виникають від 
міжнародних організованих злочинних груп (ОЗГ), оцінюються як високі. Близькість 
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та міцні фінансові зв'язки Латвії з членами Співдружності Незалежних Держав (СНД) 
полегшують доступ регіональних ОЗГ до фінансової системи Латвії та потім 
міжнародної. Відомо, що ОЗГ країн СНД здійснюють вплив на внутрішні структури. 
Насправді, у Латвії розміщено приблизно 80 ОЗГ ... з яких лише 10-12 груп діють у 
сфері тяжкої та організованої злочинності з міжнародним виміром. Діяльність ОЗГ у 
Латвії пов'язана з загальновідомими видами кримінальних злочинів (СО): тобто 
контрабанда наркотичних / психотропних речовин; зброя / боєприпаси та продукція, 
що підлягають акцизному збору; торгівля людьми, шантаж і стягнення боргів, які 
часто криються за юридичною комерційною діяльністю; а також шахрайство та 
кіберзлочини, характерні для Латвії. 

 
7. Зростаюча присутність організованої злочинності в Латвії також посилюється 

високим рівнем корупції в державних службах, а також тіньовою економікою ... " 
 
ІІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 
 
А. Кримінальне процесуальне право 
 
62. У розділах 179 до 185 Закону про кримінальний процес 

(Кримінальний процесуальний кодекс) визначені загальні умови, що 
регулюють обшуки. Обшук у приміщеннях може бути здійснений, якщо 
є достатньо підстав (достатня база), щоб вважати, що відповідний 
об’єкт може знаходитися у цих приміщеннях (стаття 179 (1)). Обшук 
повинен бути спрямований на пошук предметів та документів, що 
мають відношення до кримінальної справи (стаття 179 (2)). За 
звичайною процедурою видачі ордера на обшук, слідчий суддя чи суд, 
санкціонує обшук за зверненням відповідного слідчого органу (керівник 
процесу), вивчивши матеріали справи, подані на підтримку цього 
клопотання (розділ 180 (1)). У ордері на обшук повинно бути зазначено, 
які предмети та документи повинні бути знайдені та вилучені якими 
національними органами влади, де, в чиїм будинку та у зв'язку з яким 
провадженням (стаття 180 (2)). Обшук повинен проводитись у 
присутності особи, в будинку якої проводиться обшук, або дорослого 
члена його сім'ї (стаття 181 (1)). 

63. Розділ 182 цього закону встановлює про порядок проведення 
обшуку. Особу необхідно ознайомити зі змістом ордера на обшук, і вона 
повиненна підписати цей ордер на обшук, щоб вказати, що його було 
проведено (стаття 182 (2)). Після внесення змін, що діють з 4 лютого 
2010 року, копія цього ордера на обшук також повинна бути видана 
особі, у приміщенні якої проводиться обшук. Предмети та документи, 
перелічені в ордері на обшук, а також інші предмети та документи, які 
можуть мати відношення до справи, повинні бути вилучені (стаття 182 
(6)). Вилучені речі та документи повинні бути описані в офіційному 
протоколі та, якщо можливо, складені в мішок і опечатані (стаття 182 
(8)). 
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64. Стаття 185 цього закону передбачає, що копія протоколу про 

обшук повинна бути видана особі, у приміщенні якої проводиться 
обшук, або її повнолітньому члену сім'ї. 

65. Стаття 337 цього закону встановлює порядок розгляду скарги. 
Скаргу потрібно направляти та подавати до компетентного органу; вона 
також може бути подана посадовій особі, чия дія чи рішення 
оскаржуються (пункт 1). Скаргу на дію чи рішення слідчого чи його 
безпосереднього керівника повинен розглядати прокурор, який 
здійснює нагляд, дія чи рішення якого має розглядатися вищестоящим 
прокурором. Скаргу на вчинену дію чи рішення, винесені слідчим 
суддею, повинен розглянути голова суду, у якому працює слідчий суддя 
(пункт 2). Розглядаючи скаргу, голова суду повинен прийняти рішення 
по суті; його рішення є остаточним (пункт 4). 

 
В. Адміністративне право 
 
66. Відповідні розділи Закону про структуру державного управління 

(Закон про структуру державного управління) читають так: 
 

Розділ 54 - Основні положення про співробітництво 
 

"(1) Установи співпрацюють для виконання своїх функцій та завдань. 
 
(2) Установа, яка отримала запит на співпрацю від іншої установи, може відмовити 

у співпраці лише за наявності підстав для відмови, передбачених розділом 56 цього 
Закону. 

 
(3) Інституційна співпраця є безкоштовною, якщо інше не встановлено зовнішніми 

законами та положеннями. 
 
(4) Установи можуть співпрацювати як в окремих випадках, так і постійно. При 

постійній співпраці установи можуть укладати міжвідомчі угоди (розділи 58 – 60). 
 
(5) Під час співпраці державні особи можуть укладати договори про 

співробітництво (розділ 61). 
 
(6) Коли співпрацюючі установи надають необхідну інформацію в електронній 

формі, якщо інше не встановлено в законі про зовнішнє регулювання і надання 
інформації не суперечить положенням про надання інформації, встановленим 
законами та правилами. Порядок, за яким має здійснюватися обмін такою 
інформацією, а також спосіб забезпечення та засвідчення правдивості такої інформації 
визначаються Кабінетом Міністрів. " 

 
 Розділ 55 - Предмет інституційного співробітництва 

 
„(1) Установа може запропонувати іншому закладу забезпечити участь окремих 

адміністративних посадових осіб у виконанні конкретних адміністративних завдань. 
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(2) Установа, дотримуючись обмежень, встановлених законами та нормативними 

актами, може вимагати надання іншою установою інформації, яка є в її розпорядженні. 
 
(3) Установа може вимагати надання іншою установою висновку щодо питання, 

що належить до компетенції установи, яка надає висновок. 
 
(4) За взаємною згодою та без перевищення їх компетенції установи можуть 

визначити інший предмет співробітництва. " 
 
 

ПРАВО 
 
І. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 

КОНВЕНЦІЇ 
 
67. Заявники скаржилися на те, що обшук 16 червня 2009 р. був 

незаконним та проводився жорстоко і з нехтуванням інтересів дитини 
другого заявника. Вони стверджували, що обшук проводився без 
попереднього попередження (щоб дозволити добровільне дотримання) 
та завдав матеріальної шкоди (наприклад, розбиті вікна). Вони 
стверджували, що залучення спеціального підрозділу поліції не було 
необхідним. Вони також відзначили відсутність процедурних гарантій. 
Вони спиралися на статтю 8 Конвенції, яка вказує: 

 
«1. Кожна людина має право на повагу до свого приватного та сімейного життя, 

до свого життя та кореспонденції. 
 
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.” 

 
68. Уряд заперечував ці аргументи. 
 
А. Допустимість 
 
69. Уряд стверджував, що другий заявник не вичерпав внутрішні 

засоби правового захисту. Вони заявили, що остаточне рішення щодо 
використання антитерористичного підрозділу Омега під час обшуку 16 
червня 2009 року містилось у рішенні від 19 березня 2010 року (див. 
параграф 49 вище), і що вона не подала скарги проти цього. 

70. Заявники не погодилися. Вони стверджували, що остаточне 
рішення стосовно другого заявника щодо законності обшуку було 
прийнято 25 лютого 2010 року (див. параграф 48 вище). 
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71. Суд зауважує, що скарга заявників не обмежується 

використанням підрозділу антитероризму Омега під час обшуку. Їх 
скарга стосується законності та пропорційності втручання у їхнє 
приватне, сімейне життя та дім (див. параграф 74 нижче). Питання, що 
стосуються законності ордера на обшук в будинку заявників, 12 лютого 
2010 р. розглядав Голова Ризького міськрайонного окружного суду 
(див. вище параграфи 37 та 38). Більше того, у відповідь на скарги 
заявників та їх адвоката, прокурори кількох рівнів вивчали різні 
питання, що стосуються законності самого обшуку та дій, які вчинили 
посадові особи з цього приводу. Прокурори також розглядали питання, 
чи було виправданим залучення спеціального підрозділу поліції, і 
зробили висновок, що було. Що стосується другого заявника, то в 
рішенні від 25 лютого 2010 року чітко зазначено, що воно було 
остаточним стосовно питань, розглянутих у цьому документі (див. 
параграф 48 вище). 

72. За таких обставин Суд не може прийняти аргумент уряду про те, 
що другий заявник повинен був подати нову скаргу щодо відповіді 
прокуратури від 19 березня 2010 року (див. параграф 49 вище). 
Прокурори кількох рівнів за ієрархією вже перевірили дії співробітників 
антитерористичного підрозділу Омега під час обшуку та визнали їх 
законними та виправданими. Відповідно, Суд відхиляє заперечення 
Уряду щодо невичерпання внутрішніх засобів правового захисту. 

73. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні 
параграфу 3 (а) статті 35 Конвенції, а також неприйнятною з будь-яких 
інших підстав. Тому її слід визнати прийнятною.  

 
B. Суть 
 
1. Доводи сторін 
 
(a) Заявники 
 
74. Заявники стверджували, що відбулося втручання у їх особисте 

життя, сімейне життя та житло. Вони не заперечували існування 
законодавчої підстави для втручання, передбаченого кримінально 
процесуальним кодексом. Вони також не наводили суттєвих аргументів 
щодо якості закону. Однак, не погоджуючись з урядом, вони заявили, 
що їм не було надано можливості ознайомитись із ордером на обшук і 
що їм не видали копію протоколу про обшук. На першого заявника 
"чинили тиск" на підписання цих документів. 

75. По суті вони стверджували, що не було законної мети втручання 
в їх права за статтею 8. На думку заявників, обшук був проведений як 
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помста за показання першого заявника проти двох співробітників VID 
FPP. Основною метою обшуку було залякати і змусити першого 
заявника змінити свої показання, який - провівши цілий день у 
кайданках разом із численними співробітниками VID FPP - він врешті-
решт зробив це. 

76. Заявники стверджували, що обшук був необґрунтованим. Перший 
заявник не мав жодного зв’язку з компаніями, які брали участь у схемі 
ухилення від сплати податків та відмиванні грошей, що розслідується. 
Він не володів ними або навіть не працював на них. Компанії, які не 
були вказані в ордері на обшук, але документи та предмети, які дійсно 
були вилучені під час обшуку, також не мали жодного зв'язку з 
компаніями, переліченими в ордері на обшук. Підсумовуючи, ордер на 
обшук не базувався на обґрунтованій підозрі щодо нього.  

77. У відповідь на аргумент Уряду щодо необхідності використання 
допомоги підрозділу спеціальної поліції під час обшуку заявники 
наполягали на тому, що інформація, отримана під час оперативного 
розслідування, була некорректною та неправдивою, оскільки не було 
озброєних осіб чи охоронців-собак на території. Це лише 
продемонструвало, що оперативна інформація була підроблена для 
того, щоб отримати допомогу спеціального підрозділу поліції без 
реальних обґрунтувань. Навіть офіцери Омеги були здивовані, 
зайшовши до будинку заявників, виявивши, що немає підстав для їх 
прохання про допомогу.  

78. Перший заявник розкритикував той факт, що його скаргу щодо 
дій офіцера С.С., який працював у VID FPP та пішов у відставку після 
розслідування подій, було розглянуто директором цієї самої установи. 
Більше того, він отримав відповідь директора лише після звільнення з-
під варти - десь через п’ять місяців. 

79. Особисті речі другої заявниці їй не повернули, а її прохання у 
зв'язку з цим було відхилено. Заявники не надали жодних коментарів 
щодо заяви уряду про те, що перший заявник показав, що ці речі 
належали комусь іншому. 

80. На думку заявників, кримінальне провадження проти першого 
заявника було припинено, враховуючи, що чотири компанії, які були 
центральними у схемах підозр, стали банкрутами. У будь-якому 
випадку це провадження та схема, виявлена в ході нього, стосувалися 
інших людей, з якими перший заявник не мав жодного зв'язку.  

 
(b) Уряд 
 
81. Уряд визнав, що обшук у будинку заявників був втручанням у 

їхнє право на повагу до приватного життя. Однак вони вважають, що 
розглянуте втручання було передбачене законом, переслідувало 
законну мету і було необхідне в демократичному суспільстві. 
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82. По-перше, розшук був дозволений слідчим суддею відповідно до 

розділів 179-182 Кримінального процесального кодексу. Пізніше його 
рішення було підтримано головою Ризького міськрайонного Північного 
округу. На підтвердження свого аргументу вони надіслали копії ордеру 
на обшук та протокол обшуку із зазначенням, що заявники підписали ці 
документи без жодних скарг чи зауважень (див. параграфи 24 та 32 
вище). Відповідно, були дотримані внутрішні процесуальні вимоги 
щодо проведення обшуків.  

83. По-друге, розглянуте втручання переслідувало законну мету 
запобігання злочинності, оскільки воно здійснювалося в рамках 
кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків та 
відмивання коштів.  

84. Уряд заперечив, що кримінальне провадження проти першого 
заявника було порушено у відповідь за його показання проти двох 
працівників VID FPP. Вони зазначили, що оперативне розслідування 
щодо схеми ухилення від сплати податків та відмивання грошей, у 
зв'язку з чим був заарештований перший заявник, було відкрито 1 
червня 2007 року - до того, як він дав показання проти цих службовців. 
Що стосується посадовця С.С., то уряд підтвердив, що він дійсно пішов 
з посади у FPP VID, але повідомив Суд, що його прийняли до складу 
Асоціації адвокатів. 

85. По-третє, уряд наполягав на тому, що втручання було 
"необхідним у демократичному суспільстві". Вони зазначили, що 
слідчий суддя видав ордер на обшук після ознайомлення з матеріалами 
справи, поданими йому VID FPP. Було достатньо підстав вважати, що 
важливі докази можуть бути виявлені. Зважаючи на масштабність, 
серйозність та загальні негативні наслідки для бюджету таких злочинів, 
як ухилення від сплати податків та відмивання грошей, існувала 
нагальна соціальна потреба виправдати обшук у будинку заявників. 

86. Посилаючись на інформацію, надану FPP VID, Уряд констатував, 
що допомогу підрозділу спеціальної поліції вимагають лише в особливо 
складних випадках, коли є інформація про те, що залученим офіцерам 
може бути відмовлено у швидкому та необмеженому доступі до 
приміщень, що може у свою чергу призвести до знищення важливих 
доказів. Протягом трьох з половиною років (з 1 січня 2009 року до 1 
червня 2012 року) VID FPP шість разів зверталась за допомогою до 
спецпідрозділу поліції. FPP VID мав дуже обмежений потенціал для 
забезпечення швидкого та оперативного доступу до місць пошуку, в той 
же час гарантував безпеку своїх співробітників. Під час обшуків він 
часто стикався з опором. Зважаючи на специфічний характер 
фінансових правопорушень, такі докази, як юридичні, фінансові та 
банківські документи та носії даних, можуть бути знищені (подрібнені 
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або спалені) протягом декількох хвилин або знищені віддалено, і навіть 
сама незначна затримка може призвести до знищення доказів. 

87. Уряд стверджує, що в ході первинного оперативного 
розслідування було зазначено, що офіцерам може бути відмовлено у 
в'їзді до двох конкретних місць, в одному з яких знаходиться будинок 
заявників. Попереднє спостереження, проведене FPP VID, дало таку 
інформацію: будинок заявників знаходився у віддаленій місцевості, 
лише одна дорога вела до будинку, який був оточений високою 
огорожею, і собаки охороняли помешкання. Оперативне розслідування 
показало, що в приміщенні було декілька озброєних чоловіків, які могли 
затримати будь-який обшук та знищити докази (вони посилалися на 
прохання про допомогу, надіслане 16 червня 2009 року - див. параграф 
29 вище). Підсумовуючи, уряд стверджував, що FPP VID враховував 
такі фактори при прийнятті рішення просити допомоги у спеціальному 
підрозділі поліції: (i) тяжкість правопорушень; (ii) особи першого 
заявника (його попередні судимості); (iii) особливості місця пошуку 
(віддалений район, високий паркан та собаки-охоронці); (iv) можлива 
присутність інших осіб; (v) можливий збройний чи фізичний опір; (vi) 
наявність вогнепальної зброї. Уряд дійшов висновку, що участь 
спеціального підрозділу поліції під час проведення обшуку була 
законною, виправданою та пропорційною, як і дії, які вчинили його 
співробітники під час обшуку. 

88. Уряд пояснив, що під час обшуку другого місця (де VID FPP 
також допомагав підрозділ АМТ «Омега») було виявлено та вилучено 
різну вогнепальну зброю (пістолети, револьвери, карабіни та рушниці). 

89. Уряд спростував звинувачення щодо поводження з дочкою 
другого заявника (див. параграф 25 вище) та посилався на власний опис 
подій у цьому відношенні (див. параграф 31 вище). 

90. Уряд не погодився з заявниками і стверджував, що перший 
заявник мав зв'язки з компаніями, переліченими в ордері на обшук. 
Вони підкреслили, що слідчий суддя вивчив інформацію, отриману під 
час оперативного розслідування, і що є підстави вважати, що відповідні 
докази можуть бути знайдені в будинку заявників (див. параграф 18 
вище). Вилучені докази стосувалися нових зареєстрованих компаній та 
інших компаній; їх вилучення було дозволено відповідно до статті 182 
(6) Кримінально процесуального кодексу (див. параграф 63 вище). 
Враховуючи специфіку злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, такі 
предмети викликали обґрунтовані підозри, що вони можуть мати 
значення для кримінальної справи. В середньому тривалість фіктивної 
компанії не перевищувала одного року, після закінчення якого такі 
компанії зазвичай ліквідвали і ставали неплатоспроможними. Не має 
значення, що чотири компанії стали банкрутами.  

91. Нарешті, уряд стверджував, не уточнюючи далі, що перший 
заявник, якого було допитано у присутності свого адвоката, заявив, що 
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всі предмети, вилучені під час обшуку, належали його знайомому і що 
він просто зберігав їх у його домі. Він відмовився ідентифікувати цю 
особу. 

 
2. Оцінка Суду 
 
(а) Чи було втручання 
 
92. Сторони погоджуються, що обшук у будинку заявників втручався 

у їх "приватне життя", як це гарантується статтею 8 Конвенції. Суд 
приходить до висновку, що стосовно обох заявників відбулося 
втручання у їх "приватне життя". За таких обставин не слід перевіряти, 
чи мало місце втручання у "приватне" або "сімейне життя" заявників. 

 
(в) Чи було виправданим втручання 
 
93. Далі Суд повинен визначити, чи було втручання виправданим 

відповідно до пункту 2 статті 8 - іншими словами, чи було воно «згідно 
із законом», переслідувало одну чи більше законних цілей, викладених 
у цьому пункті, і "необхідним в демократичному суспільстві" для 
досягнення цієї мети. 

 
(i) Згідно із законом  
 
94. Сторони погоджуються, що обшук в будинку заявників мав 

встановлену законом підставу, а саме - статтю 180 (1) Кримінального 
процесуального кодексу. 

95. Суд зазначає, що національний закон у той самий час не вимагав 
видачі копії ордера на обшук певній особі. Натомість постраждалу 
особу потрібно було лише ознайомити з відповідним ордером на обшук 
(див. параграф 63 вище). Уряд стверджував, що обидва заявники були 
ознайомлені з ордером на обшук, і вони подали копію цього ордера, яка 
містила підписи заявників, вказуючи, що вони їх прочитали (див. 
параграфи 24 та 82 вище). Відповідно, Суд відхиляє твердження 
заявників, що вони не були ознайомлені з ордером на обшук. 

96. Навпаки, національне законодавство вимагало, щоб копія 
протоколу обшуку була видана постраждалій особі (див. параграф 64 
вище). Існує суперечлива інформація щодо того, кому було видано 
копію протоколу обшуку - першого чи другого заявника - але видно з 
копії протоколу обшуку, поданої урядом, що перший заявник підписав 
цей протокол, підтвердивши тим самим що він отримав його копію (див. 
параграфи 24 та 82 вище). Це також підтверджується відповідями 
прокурорів на скарги, подані адвокатом заявників (див. параграф 43 
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вище). Відповідно, Суд відхиляє твердження заявників, що їм не було 
надано протокол обшуку. 

97. Звідси випливає, що втручання, на яке скаржилися, було " згідно 
із законом" у значенні пункту 2 статті 8 Конвенції. 

 
(ii) Законна мета 
 
98. Сторони значною мірою оспорювали цей елемент. Однак для 

цілей цієї справи достатньо зазначити, що уряду вдалося надати 
інформацію, яка свідчить про те, що обшук відбувся у зв'язку з 
кримінальним розслідуванням справи щодо підозр у злочинах, 
пов'язаних з відмиванням грошей та ухиленням від сплати податків, 
стосовно яких здійснюалося оперативне розслідування з 1 червня 2007 
року. Факт, що ці кримінальні провадження ще не закінчені, не можна 
вважати відсутністю законних підстав для проведення обшуку 16 
червня 2009 року. 

99. Щодо твердження заявників про те, що обшук проводився з 
іншою прихованою метою, Суд не в змозі вирішити це питання на 
основі матеріалів, наданих йому сторонами. Важливо, чи існували 
адекватні та ефективні гарантії від можливих зловживань за таких 
обставин, в тому числі чи були заяви заявників належним чином 
розглянуті органами державної влади (див. параграфи 107, 114 та 
наступні нижче).  

100. Зважаючи на інформацію, надану Урядом, Суд погоджується з 
тим, що втручання було призначене для запобігання злочинам та 
захисту прав інших осіб - обидві цілі законні. 

 
(iii) Необхідність в демократичному суспільстві 
 
(а) Загальні принципи 
 
101. Згідно з усталеною судовою практикою Суду, поняття 

"необхідності" означає, що втручання відповідає нагальній соціяльній 
потребі і, зокрема, є пропорційним легітимній мети, що переслідується. 
Визначаючи, чи був акт втручання "необхідним у демократичному 
суспільстві", Суд враховує той факт, що певні можливості оцінювання 
залишаються на розсуд Договірних Держав. Однак винятки, 
передбачені пунктом 2 статті 8, слід тлумачити обмежувально, і потреба 
в них у конкретній справі повинна бути переконливо встановлена (див. 
Смірнов проти Росії, № 71362/01, § 43, ЄСПЛ 2007- VII, з подальшими 
посиланнями).  

102. Що стосується, зокрема, обшуків приміщень та виїмок, Суд 
послідовно зазначає, що Договірні Держави можуть вважати за 
необхідне вдатися до таких заходів, щоб отримати речові докази певних 
правопорушень. Суд оцінить, чи були підстави для обґрунтування таких 
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заходів "релевантними" та "достатніми" та чи було дотримано 
вищезазначений принцип пропорційності застосованих заходів (там 
само, § 44).  

103. Що стосується останнього пункту, Суд спочатку повинен 
переконатися, що відповідне законодавство та практика його 
застосування надають особам адекватні та ефективні гарантії проти 
зловживань (див. Функе проти Франції, 25 лютого 1993 р., § 56, серія A 
№ 256-A та Компанія Colas Est та інші проти Франції, № 37971/97, 
параграф 48, ЄСПЛ 2002 ‑ III). По-друге, Суд повинен врахувати 
конкретні обставини кожної справи, щоб визначити, чи було у 
конкретному випадку втручання, про яке йдеться, пропорційним цілі, 
що переслідувалась. Критерії, які Суд врахував при визначенні цього 
останнього питання, включають: тяжкість злочину, у зв’язку з яким 
було проведено обшук та виїмку; спосіб та обставини, за яких було 
надано дозвіл на обшук - зокрема, чи були наявні ще якісь докази на той 
час; зміст та сфера дії дозволу на обшук, зокрема, враховуючи характер 
обшукуваних приміщень та гарантії, що застосовуються для обмеження 
впливу цього заходу в розумних межах; та ступінь можливих наслідків 
для репутації особи, в якої проводився обшук (див., серед багатьох 
інших справ, Бак проти Німеччини, № 41604/98, § 45, ECHR 2005-IV; 
Смірнов, цит. вище, § 44 та KS і MS проти Німеччини, № 33696/11, § 44, 
6 жовтня 2016 року).  

104. Крім того, той факт, що обшук заснований на ордері, виданому 
суддею, не обов'язково є достатньою гарантією. Також важливо, чи було 
здійснено цей судовий контроль належним чином: чи належним чином 
суддя дослідив наявність обґрунтованої підозри, що виправдовує 
обшук, виклавши ордер на обшук таким чином, щоб утримати його 
вплив у розумних межах, і прагнув переконати самого себе або себе 
саму у тому, що обшук у відповідному місці, стосовно якого клопотали 
про дозвіл, може дати відповідні докази (див. Посевіні проти Болгарії, 
№ 63638/14, п. 70, 19 січня 2017 року, з подальшими посиланнями). 

 
Застосування наведних принципів у цій справі 
 
105. Щодо гарантій проти зловживань та свавілля, встановлених 

латвійським законодавством, Суд зазначає, що обшук в будинку 
заявників був здійснений на підставі ордера, виданого Ризьким міським 
судом Північного району. Отже, обшук підлягав попередньому 
судовому контролю (контраст Таранекс проти Латвії, № 3082/06, § 104, 
2 грудня 2014 року, та Боже проти Латвії, № 40927/05, § 75, 18 травня 
2017 року). 

106. Слідчий суддя Ризького міського суду Північного району видав 
ордер на обшук за заявою на це, поданою офіційним органом, а саме - 
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VID FPP. Він ґрунтувався на підозрі, що перший заявник був причетний 
до широкомасштабної схеми ухилення від сплати податків та 
відмивання грошей за участю понад шести десятків компаній. Ця 
підозра була заснована на матеріалах кримінальної справи, а саме 
кримінальне провадження передувало оперативному розслідуванню 
цих фактів. Матеріали кримінальної справи було досліджено слідчим 
суддею (див. параграф 18 вище). 

107. Законність дозволу на обшук будинку заявників також була 
перевірена головою Ризького міськрайонного окружного суду; він 
підтвердив, що були обґрунтовані підстави для проведення обшуку в 
будинку заявників (див. параграф 38 вище). Однак він не звертався 
безпосередньо до основного аргументу першого заявника - що обшук 
був необґрунтованим, оскільки він (заявник) не був пов'язаний з 
жодною із залучених компаній. Суд не в змозі на основі матеріалів, 
наданих сторонами, визначити, чи були обґрунтованими звинувачення 
першого заявника. Незважаючи на те, що Суду відомо про те, що проти 
першого заявника було розпочато кримінальне розслідування, воно 
тривало понад десять років на досудовому етапі, яке проводилося 
поліцейським підрозділом, який був сам уповноважений здійснювати 
обшук. (VID FPP). Суд буде продовжувати перевірку, чи існували 
адекватні та ефективні гарантії від можливих зловживань за таких 
обставин, включаючи, чи належним чином було розглянуто скарги 
заявників національними органами влади (див. параграфи 114 та 
наступні нижче). Така оцінка особливо важлива у таких випадках, як 
цей, де перший заявник надав інформацію у кримінальній справі проти 
співробітників підрозділу поліції, які просили сприяти 
антитерористичному підрозділу "Омега" та де саме поліція проводила 
обшук.  

108. Що стосується питання про те, чи було визначено обмеження 
обсягу ордера на обшук, Суд вважає, що ордер був викладений у 
відносно широких виразах. Хоча ордер на обшук був виданий стосовно 
окремих предметів, що стосуються шістдесяти шести компаній, він 
також санкціонував пошук та вилучення «інших документів та 
предметів, які можуть слугувати відповідними доказами у справі». 
Насправді завдяки цим більш широким виразам у дозволі було вилучено 
численні документи та предмети, що належать іншим компаніям, які не 
були перелічені в ордері на обшук.  

109. Однак специфіка предметів, що підлягають вилученню, 
змінюється залежно від характеру злочину, який розслідується (див. 
Шер та інші проти Сполученого Королівства, № 5201/11, § 174, ЄСПЛ 
2015 (витяги))). У цій справі, як зазначалося урядом, ордер на обшук був 
виданий стосовно відмивання грошей, що передбачало створення та 
ліквідацію нових компаній протягом відносно короткого періоду часу. 
У цьому відношенні Суд бере до уваги занепокоєння, яке висловлювали 
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міжнародні експерти щодо того, що Латвія була вразливою у 
використанні її в цілях відмивання грошей та що велика кількість 
юридичних осіб була залучена до таких схем (див. параграфи 59-60 
вище). 

110. Дозвіл на обшуку було видано також стосовно ухилення від 
сплати податків, що є злочином, який впливає на ресурси держав та 
їхню здатність діяти в колективних інтересах. Таким чином, ухилення 
від сплати податків є серйозним правопорушенням (див. К. С. та М. С. 
проти Німеччини, цитоване вище, § 48), особливо у такому випадку, 
коли підозрювали, що було незаконно перераховано понад 7 000 000 
євро. Крім того, у цій сфері держави стикаються з серйозними 
труднощами через масштаби та складність банківських систем та 
фінансових каналів і величезний обсяг міжнародних інвестицій, що 
полегшується відносною прозорістю національних кордонів 
(порівняйте Крем’є проти Франції, 25 лютого 1993 р., § 39, серія A № 
256 ‑ B; Miailhe проти Франції (№ 1), 25 лютого 1993 р., § 37, серія A № 
256 ‑ C; і Функе, цит. вище, § 56 усі вони стосуються обшуків та виїмок, 
які проводяться митними органами в контексті запобігання відтоку 
капіталів та ухиленню від сплати податків).  

111. Суд вважає, що - зважаючи на специфіку злочинів, що 
розслідуються, та на те, що численні компанії були нібито залучені до 
великої схеми, що розслідується, - обсяг ордера на обшук був достатньо 
обґрунтованим, оскільки його обмежували посилання на характер цих 
правопорушень (ухилення від сплати податків та відмивання грошей) та 
посилання на тип предметів, що підлягають вилученню (бухгалтерські 
документи, доручення, банківські картки, цифрові паролі та печатки 
компаній). Отже, Суд може визнати, що розсуд співробітників, які 
проводили обшук, був достатньо обмежений умовами самого ордера на 
обшук. Це правда, що низка інших предметів, які конкретно не зазначені 
в дозволі на обшук (включаючи комп’ютери, жорсткі диски, USB 
флешки та мобільні телефони - див. параграф 18 вище) також були 
вилучені. Беручи до уваги той факт, що ці електронні пристрої можуть 
розглядатися, як потенційно пов'язані з розслідуваними економічними 
злочинами, Суд може визнати, що їх вилучення було необхідним.  

112. Наразі Суд розгляне заяву другої заявниці, що її особисті речі 
були вилучені під час обшуку та не були повернуті. Суд зазначає, що 
сарги заявників є суперечливими. У той час, як перший заявник 
стверджував, що усі вилучені речі належать його знайомій (див. 
параграфи 36 та 91 вище), друга заявниця стверджувала, що частина 
вилучених предметів належить їй (див. вище параграфи 50 та 52). Суд 
зазначає, що прокурор, який здійснював нагляд, розглядаючи скаргу 
другої заявниці, зазначив невідповідність звинувачень обох заявників та 
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вказав, що друга заявниця повинна була довести право власності на ці 
предмети (див. параграф 53 вище). За відсутності будь-якої додаткової 
інформації Суд вважає, що рішення не повертати вищезазначені речі 
другому заявнику було обґрунтованим, враховуючи обставини даної 
справи. У матеріалах справи немає нічого, щоб свідчило про те, що 
друга заявниця не змогла б отримати свої особисті речі, якби вона 
довела, що ці речі належать їй та якби вона не мала жодного зв’язку з 
розслідуваними злочинами. 

113. Щодо способу здійснення обшуку, Суд зауважує, що допомогу 
підрозділу антитерористичного підрозділу «Омега» просило VID FPP в 
рамках більш масштабної операції, яка передбачала дев'ятнадцять 
одночасних обшуків. Однак допомогу цих спеціально підготовлених та 
озброєних чоловіків вимагали лише у двох обшуках, один з яких 
проведено у будинку заявників. Лише вагомі причини могли виправдати 
таке серйозне вторгнення в приватний простір заявників, як вимушений 
вхід з проломленням вікна у будинку заявників озброєними людьми, які 
застосували обмежувальні заходи та зброю до заявників та до дочки 
другої заявниці рано в ранці. У зв'язку з цим уряд спирався на шість 
факторів, які нібито були враховані VID FPP (див. параграф 87 вище). 
Суд вважає, що це не його завдання - вдруге перевіряти елементи, на які 
спираються, щоб обгрунтувати необхідність залучення 
антитерористичного підрозділу «Омега» щодо обшуку у будинку 
заявників. Однак він зазначає, що твердження про те, що в приміщенні 
було декілька озброєних осіб або собак-охоронців, схоже, не 
обгрунтовані матеріалами справи, наданими Судом. Так само будь-які 
посилання на зареєстровану вогнепальну зброю (див., наприклад, 
параграф 49 вище) були зроблені стосовно іншого підозрюваного, в 
приміщенні якого також проводили обшуки. Це було в тих 
приміщеннях, а не в будинку заявників, де було дійсно знайдено та 
вилучено одиниці вогнепальної зброї (див. параграф 88 вище).  

114. Ризик зловживання владою та порушення людської гідності 
притаманний такій ситуації, як та, що виникла у цій справі, коли 
заявники рано вранці зіштовхувались у своєму будинку з рядом 
спеціально навчених поліцейських антитерористичного підрозділу, 
яких було залучено до проведення обшуку і потім за ними слідували 
офіцери VID FPP. Як було зазначено раніше, ці службовці були 
колегами офіцерів, щодо яких проводилося розслідування злочинів, 
пов’язаних з корупцією та проти яких свідчив перший заявник (див. 
параграф 107 вище). На думку Суду, повинні бути встановлені гарантії, 
щоб уникнути можливих зловживань за таких обставин та забезпечити 
ефективний захист прав осіб відповідно до статті 8 Конвенції. Такі 
гарантії можуть включати прийняття регуляторних заходів, які 
обмежують використання спеціальних сил лише випадками, коли 
участь звичайної поліції не можна вважати безпечним та достатнім, і 
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прописати такі додаткові гарантії (див. та порівняйте Кучера проти 
Словаччини, № 48666/99, § 122, 17 липня 2007 р.). 

115. Суд зазначає, що певні гарантії закріплені у національному 
законодавстві Латвії, зокрема, попереднім дозволом слідчого судді та 
подальшим переглядом головою відповідного суду (див. вище 
параграфи 62 та 65). У цій справі, поки слідчий суддя переглядав 
представлені йому матеріали справи, він не вказав тих факторів, які 
пов’язували першого заявника з компаніями, щодо яких здійснювалося 
розслідування. Голова відповідного суду не досліджував занепокоєння 
першого заявника з цього приводу, хоча той конкретно його висловив 
(див. параграфи 37-38 вище). Відповідно, Суд не може вважати, що 
судовий дозвіл на обшук та його подальший перегляд забезпечив 
ефективний захист у цій справі. 

116. Тепер Суд дослідить подальший розгляд скарг прокурорами на 
різних ієрархічних рівнях, як це закріплено в Кримінально 
процесуальному кодексі (див. вище параграф 65). У зв'язку з цим Суд 
зазначає, що прокурори кілька разів перевіряли матеріали справи та 
просили додаткову інформацію від VID FPP та органів державної 
поліції. Хоча вони й вимагали додаткової інформації від цих органів, 
втім у справі мало інформації про будь-яку оцінку, проведену після 
отримання цієї інформації самими прокурорами. У своїх відповідях до 
заявників прокурори значною мірою покладалися на висновки, надані 
тими самими органами влади, чиї дії вони повинні були переглянути, і 
визнали, що допомога спеціального підрозділу поліції була 
виправданою (див. параграфи 43 та 48 вище) та що офіцери Омеги діяли 
відповідно до внутрішніх норм та "беручи до уваги обставини" (див. 
параграф 49 вище). Більше жодних причин, таких як ті, які назвав Уряд 
перед Судом, заявникам не було повідомлено. За відсутності причин, які 
відповідали б на конкретні звинувачення заявників та будь-яку 
додаткову інформацію, Суд може лише зробити висновок, що 
прокурорський розгляд надання під час проведення обушку допомоги 
спецпідрозділом поліції не забезпечив ефективного захисту в цій справі. 

117. Щодо законодавчого регулювання залучення спеціального 
підрозділу поліції, Суд зазначає, що насправді саме VID FPP подав 
клопотання про надання допомоги спеціальним підрозділом поліції у 
проведенні обшуку. Сторони не пропонували жодних коментарів щодо 
правових підстав для прийняття такого рішення. Суд вважає, що просте 
посилання на загальні положення, що регулюють координацію між 
різними державними органами (див. параграфи 46 та 66 вище), або на 
внутрішні регламенти антитерористичного підрозділу Омега в тій мірі, 
в якій він надає допомогу правоохоронним органам у складних 
випадках (див. параграф 49 вище) недостатньо для встановлення 
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правової основи, здатної забезпечити адекватні та ефективні гарантії 
проти зловживань та свавілля.  

118. Підводячи підсумок, Суд повторює, що держави, вживаючи 
заходи щодо запобігання злочинам та захисту прав інших осіб, цілком 
можуть вважати за необхідне в цілях спеціальної та загальної 
профілактики вдаватися до таких заходів, як обшуки та виїмки, з метою 
отримання доказів певних правопорушень у сфері, в якій інакше 
неможливо ідентифікувати особу, винну у вчиненні злочину. Крім того, 
за певних обставин може бути визнано необхідним залучення 
спеціальних підрозділів поліції. Однак, враховуючи серйозність 
втручання у право на повагу до приватного життя осіб, які постраждали 
від таких заходів, повинні бути встановлені адекватні та ефективні 
гарантії проти зловживань. Враховуючи особливі обставини цієї справи 
(див. параграфи 114-17 вище), Суд вважає, що наявні гарантії, 
застосовані в цій справі, не забезпечили ефективного захисту права 
заявників на повагу до їх приватного життя. Отже, втручання у право 
заявників на повагу до їхнього приватного життя не можна вважати 
пропорційним цілі, що переслідується.  

119. Відповідно, у цій справі було порушено статтю 8 Конвенції 
стосовно обох заявників. 

 
ІI. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 13 

КОНВЕНЦІЇ 
 
120. Заявники також скаржилися, що їх було позбавлено ефективного 

засобу правового захисту стосовно ймовірного порушення статті 8 
Конвенції. Вони спиралися на статтю 13 Конвенції: 

 
“Кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право 

на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке 
порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.” 

 
121. Уряд оскаржив цей аргумент. 
 
Б. Доводи сторін 
 
122. Уряд стверджував, що скарга, передбачена статтею 8 Конвенції, 

не підлягає розгляду, і тому стаття 13 не застосовується (вони 
посилаються на Кейпенвардекас проти Латвії (ухв.), № 38979/03, 2 
березня 2010 року та Руза проти Латвії (ухв.), № 33798/05, 11 травня 
2010 р.). Альтернативно вони стверджували, що заява мала ефективний 
засіб щодо обшуків та виїмок, як це передбачено Кримінальним 
процесуальним кодексом. По-перше, голова Ризького міськрайонного 
районного суду перевірив законність дозвола на обшук. По-друге, 
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органи прокуратури перевірили законність дій, вчинених 
співробітниками VID FPP та спецпідрозділу поліції.  

123. Посилаючись на постанову Конституційного суду від 11 жовтня 
2004 р. (Справа № 2004-06-01), вони стверджували, що органи 
прокуратури є інститутом, що здійснює судову функцію в Латвії. 
Відповідні прокурори вивчили матеріали справи та попросили 
додаткову інформацію у відповідних органів (VID FPP, органів 
державної поліції та KNAB); Потім вони вивчили та ретельно 
перевірили цю інформацію. Вони також вивчили використання 
застосованих спеціальних методів розслідування. Крім того, 
обвинувачення розпочало кримінальне розслідування за заявами 
першого заявника щодо дій офіцера С.С. Таким чином, обвинувачення 
розглядало всі аспекти скарги заявників щодо обшуку 16 червня 2009 
року; не було жодних сумнівів, що обшук проводився відповідно до 
національного законодавства та Конвенції.  

124. Заявники особливо підкреслили той факт, що скарга першого 
заявника на дії співробітників VID FPP була розглянута керівником 
цього самого органу - а не наглядовим прокурором - з порушенням 
пункту 2 статті 337 (2) Кримінального процесуального кодексу. Крім 
того, відповідь директора була надіслана на домашню адресу першого 
заявника, і тому її не було йому надано, допоки він перебував під вартою 
(див. параграф 41 вище). Таким чином, першого заявника було 
позбавлено права подати апеляційну скаргу на це рішення. 
Підсумовуючи це, він вважав, що, перебуваючи під вартою, у нього не 
було дієвого механізму захисту своїх прав, і, відповідно, не було 
"швидкого та ефективного розслідування". Друга заявниця, не надаючи 
жодних додаткових аргументів, також вважала, що не було "швидкого 
та ефективного розслідування" у частині, що стосується її прав.  

 
В. Оцінка суду 
 
125. Суд зазначає, що ця скарга пов'язана з розглянутою вище і тому 

повинна бути визнана прийнятною. 
126. Беручи до уваги висновок, що стосується статті 8 (див. 

параграфи 118-119 вище), Суд вважає, що немає необхідності 
перевіряти, чи мало місце в даному випадку порушення статті 13 (див. 
серед інших справ цит. вище Боже, § 89).  

 
ІІІ. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 
 
127. Стаття 41 Конвенції передбачає: 
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“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.” 

 
А. Шкода 
 
128. Перший заявник вимагав 30 000 євро (євро) відшкодування 

моральної шкоди за порушення його прав, захищених статтею 8 
Конвенції. Друга заявниця вимагала, не надаючи жодних деталей, 500 
євро матеріальної шкоди за розбиті вікна та 2500 євро за свої особисті 
речі (одна стаціонарний і один портативний комп'ютери, три мобільні 
телефони, два жорсткі диски, флешки, карта пам'яті та новий портфель), 
які булу вилученр та не повернуто стосовно. Друга заявниця також 
вимагала 30 000 євро на відшкодування моральної шкоди за порушення 
її прав, захищених статтею 8 Конвенції. 

129. Що стосується матеріальної шкоди, Уряд зазначив, що другий 
заявник не надав жодних доказів. Що стосується моральної шкоди, 
заявники не довели причинно-наслідкового зв’язку між заявленою 
шкодою та стверджуваним порушенням. Тим не менш, якщо буде 
встановлено причинно-наслідковий зв’язок, уряд вважав, що саме по 
собі встановлення факту порушення буде адекватним та достатнім 
(вони посилаються на Аманн проти Швейцарії [ВП], № 27798/95, § 94, 
ЄСПЛ 2000 ‑ II). Альтернативно, Уряд вважав, що заявлена заявниками 
сума була невиправданою, надмірною та непомірною. Уряд вважає, що 
справи Зубал проти Словаччини (№ 44065/06, § 49, 9 листопада 2010 р.) 
та Сорвісто проти Фінляндії (№ 19348/04, § 128, 13 січня 2009 р.) були 
подібними до цієї справи. Будь-яка сатисфакція у цій справі не повинна 
перевищувати сатисфакцій, зроблених у цих справах (3000 євро та 2500 
євро відповідно).  

130. Що стосується матеріальної шкоди, Суд посилається на свій 
висновок, що рішення про не повернення певних конкретних предметів 
було виправданим (див. параграф 112 вище) і, відповідно, відхиляє 
заяву другої заявниці у цьому відношенні. Він також відхиляє як 
необґрунтоване її заяву стосовно зламаних вікон. 

131. Суд вважає, що заявникам завдано моральну шкоду внаслідок 
порушення статті 8 Конвенції. Виходячи з засади справедливості, Суд 
присуджує кожному з заявників 1500 євро на відшкодування моральної 
шкоди. 

 
B. Витрати та судові витрати 
 
132. Заявники не подали вимог про витрати, понесені перед 

національними судами та Судом. Відповідно, Суд не присуджує їм 
жодної суми з цього приводу.  



ВІНКС та РІБІЦКА проти ЛАТВІЇ 
РІШЕННЯ 

© Переклад Олександра Дроздова, Віктора Янишена, 
Олени Дроздової, Яни Токарь, Микити Червякова 

 
 
С. Пеня 
 
133. Суд вважає за доцільне, що пеня повинна бути встановлена у 

розмірі граничної відсоткової ставки Європейського центрального 
банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти. 

 
З ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО, 
 
1. Оголошує решту заяви прийнятою; 
 
2. Постановляє, що було порушення статті 8 Конвенції; 
 
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скаргу відповідно 

до статті 13 Конвенції; 
 
4. Постановляє 

(a) що упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде 
статусу остаточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, 
держава-відповідач повинна сплатити кожному із заявників 1500 євро 
(тисяча п'ятсот євро) та додатково суму будь-якого податку, що може 
нараховано, в якості відшкодування моральної шкоди; 

b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до 
остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий 
відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до 
якої має бути додано три відсоткові пункти; 

 
5. Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції. 
 
Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 30 січня 2020 

року відповідно до пунктів 2 та 3 правила 77 Регламенту Суду. 
 
 
 
Клаудія Вестердік     Сіофра Олеарі 
(Claudia Westerdiek)     (Síofra O’Leary) 

Секретар                        Голова   
 
 
 

 
 


