
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

СПРАВА «ОЛЕЙНІКОВА ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF OLEYNIKOVA v. UKRAINE)

(Заява № 38765/05)

Стислий виклад остаточного рішення від 15 грудня 2011 року
1 липня 2002 року сина заявниці було знайдено мертвим.

У  липні  2002  року  заявниця  звернулась  до  прокуратури  Вовчанського  району 
Харківської області з заявою про порушення кримінальної справи у зв’язку зі смертю її сина. 

За результатами розгляду звернень заявниці неодноразово виносились постанови 
про  відмову  в  порушенні  кримінальної  справи,  які  в  подальшому  скасовувались 
вищестоящою прокуратурою або судами.

Станом на час постановлення рішення Європейським судом з прав людини (далі – 
Європейський  суд)  прокуратура  Вовчанського  району  Харківської  області  проводила 
перевірку  обставин  смерті  сина  заявниці.Заявниця  скаржилась  до  Європейського  суду  за 
ст.ст.  2,  6  та ст.  17 Конвенції  про захист прав людини і  основоположних свобод (далі  – 
Конвенція)  на  те,  що  органами  державної  влади  не  було  проведено  ефективного 
розслідування обставин смерті її сина. Європейський суд вирішив розглядати цю скаргу за 
ст. 2 Конвенції. 

Європейський  суд  встановив  порушення  ст.  2  Конвенції  в  контексті 
процесуального аспекту у зв’язку з тим, що розслідування обставин смерті сина заявниці 
було неефективним, оскільки на день постановлення рішення Європейського суду перевірка 
обставин  смерті  сина заявниці  тривала  більше дев’яти років,  органи слідства  шість  разів 
виносили  постанови  про  відмову  в  порушенні  кримінальної  справи,  які  в  подальшому 
скасовувались вищестоящою прокуратурою або судами, що повертали справу на додаткову 
перевірку.

   Розглянувши справу, Європейський суд одноголосно:
«1.Оголошує заяву прийнятною

2.  Постановляє,  що  у  цій  справі  мало  місце  порушення  статті  2  Конвенції  в  контексті 
процесуального аспекту;

3.  Постановляє, що:

(a)  упродовж трьох місяців від дня, коли це рішення стане остаточним відповідно до пункту 
2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач має виплатити заявниці 12 000 (дванадцять тисяч) 
євро відшкодування моральної шкоди з урахуванням будь-якого податку, який може бути 
нараховано на зазначену суму; ця сума має бути конвертована в українські гривні за курсом 
на день здійснення платежу;

 (b) зі  спливом зазначеного тримісячного строку і  до остаточного розрахунку на цю суму 
нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського  центрального  банку,  яка  діятиме  в  період  несплати,  плюс  три  відсоткові 
пункти;



4.  Відхиляє решту вимог заявниці щодо справедливої сатисфакції.»


