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У липні 2013 року Святошинський районний суд м. Києва визнав заявника винним у 

порушенні правил безпеки дорожнього руху та позбавив його права керування транспортними 

засобами на строк один рік. Заявник подав апеляційну скаргу. Він стверджував, що отримав 

повістку про виклик у судове засідання 22 серпня 2013 року. 

21 серпня 2013 року Апеляційний суд м. Києва провів засідання за відсутності заявника та 

залишив без змін постанову суду першої інстанції. Апеляційний суд вважав встановленим, що 

заявник не заперечував проти результатів свого огляду на стан алкогольного сп’яніння, тоді як 

в апеляційній скарзі він вказував про протилежне та надав відповідні письмові пояснення. У 

своїй постанові апеляційний суд не перевірив, чи був заявник повідомлений про засідання, а 

лише зазначив про його неявку. 

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявник скаржився за 

пунктом 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(далі – Конвенція), що його повідомили про засідання апеляційного суду у його справі 

наступного дня після того, як воно відбулося. 

Розглянувши скарги заявника, Європейський суд зауважив, що національне законодавство 

вимагало, щоб заявника повідомили про засідання в апеляційному суді за три дні. 

Європейський суд зазначив, що версія подій заявника є послідовною та узгоджується з 

наданими ним доказами. З огляду на це Європейський суд дійшов висновку, що заявник не 

був належним чином повідомлений про засідання в апеляційному суді та не міг ефективно 

захистити свою позицію у цьому суді, що негативно вплинуло на його право на справедливий 

судовий розгляд, та констатував порушення пункту 1 статті 6 Конвенції. 

 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 
 

« 1. Оголошує заяву прийнятною; 

2. Постановляє, що було порушено пункт 1 статті 6 Конвенції; 

3. Постановляє, що: 

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявнику такі суми, які 

мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 

здійснення платежу: 

(i) 900 (дев’ятсот) євро та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися, в 

якості відшкодування моральної шкоди; 

(ii) 850 (вісімсот п’ятдесят) євро та додатково суму будь-якого податку, що може 

нараховуватися заявнику, в якості компенсації судових та інших витрат; 

(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; 

4. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.» 


