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У цій справі Центральна виборча комісія (далі — ЦВК) відмовила заявниці у реєстрації як 

самовисуванця в одномандатному виборчому окрузі на парламентських виборах 28 жовтня 2012 року 

на підставі того, що її автобіографія не містила передбачених законом відомостей про її громадянство, 

хоча заявниця вказала, що була українкою та подала копію свого паспорта. Адміністративні суди 

підтримали позицію ЦВК. 

У той же час Вищий адміністративний суд України задовольнив подібний позов іншої особи, 

кандидатуру якої також було відхилено ЦВК, та встановив, що відсутність інформації про громадянство 

потенційного кандидата слід було вважати простими помилками і надати можливість їх виправити. 

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) заявниця скаржилася за статтею 3 

Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) 

та статтею 13 Конвенції, що відмова в її реєстрації як кандидата на парламентських виборах була 

свавільною і суди не провели ефективного розгляду її скарги у зв’язку з цим. Європейський суд вирішив 

розглянути цю справу лише за статтею 3 Першого протоколу до Конвенції. 

Розглянувши скарги заявниці, Європейський суд вказав, що ЦВК відхилила її заяву виключно на 

підставі, як стверджувалося, неправильної форми поданої нею автобіографії, а підхід адміністративних 

судів до цього питання був так само формалістичним. 

Європейський суд дійшов висновку, що відмова в реєстрації заявниці як кандидата не була 

пропорційною переслідуваній законній меті та констатував порушення статті 3 Першого протоколу до 

Конвенції. 

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО 

«1. Оголошує заяву прийнятною; 

2. Постановляє, що було порушено статтю 3 Першого протоколу до Конвенції; 

3. Постановляє, що: 

(a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявниці 750 (сімсот п’ятдесят) євро 

та додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватися, в якості відшкодування моральної 

шкоди; ця сума має бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом на день 

здійснення платежу; 

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначену суму 

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 заявниці щодо справедливої сатисфакції. 


