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Практика ЄСПЛ

РІШЕННЯ ЄСПЛ З  ПИТАНЬ МОВИ
НЕНАВИСТІ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД
(частина 3)

Підготовлено Олександром Дроздовим та Оленою Дроздовою

У цій публікації ми продовжуємо цикл періодичних оглядів найбільш важливих рішень, винесених ЄСПЛ у справах 
з питань мови ненависті станом на липень 2017 року.

ПОТУРАННЯ ВІЙСЬКОВИМ 
ЗЛОЧИНАМ
Обставини справи. «Леідьо та  Iзорні проти 

Франції», 23.09.98 р.1

Марі-Франсуа Леідьо та Жак Ізорні написали текст, 
опублікований у  щоденній газеті «Льо Монд», який 
представляв Маршала Петена в сприятливому світлі 
та замовчував його політику співпраці з нацистським 
режимом. Текст закінчувався закликом направити 
листи у  дві асоціації, метою яких є  захист пам’яті 
маршала Петена, його реабілітація, а  також новий 
розгляд його справи з  метою скасування рішення 
суду 1945 року, на підставі якого він був засуджений 
до смертної кари і позбавлений усіх громадянських 
прав. Після скарги, поданої Національною асоціацією 
колишніх учасників Спротиву, обидва автора були 
засуджені за  публічний захист військових злочинів 
і  колабораціонізму як злочину. Автори звернулися 
до  ЄСПЛ із  заявою про порушення їх права на  сво-
боду вираження поглядів.

Суд дійшов висновку, що хоча текст, що  є пред-
метом спору, може вважатися полемічним, проте він 
не  може розглядатися як заперечення історичних 
фактів, тому що автори написали його не в особистій 
якості, а від імені двох легально Створених асоціацій 
і возвеличували не стільки пронацистську політику, 
скільки конкретну особу. Насамкінець Суд зазначив, 
що описані в тексті події мали місце понад сорока ро-
ків до моменту його опублікування та того, що «ми-
нулий час робить недоречною таку жорстку реакцію 
на цей текст, яка була б доречною десять або двадцять 

років тому». Суд постановив, що допущено порушення 
ст. 10 Конвенції.

Заходи, вжиті після цього рішення ЄСПЛ: З  ура-
хуванням позиції, викладеної в  Конвенції і  преце-
дентному праві Європейського суду з  питань на-
ціонального права, французькі суди узяли на себе 
зобов’язання забезпечити розгляд справ, пов’язані 
з публічним захистом колабораціонізму як злочину 
з  належним урахуванням права на  свободу вира-
ження поглядів, як воно роз’яснено Європейським 
судом у справі «Леідьо та Iзорні проти Франції».

ПРИНИЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТІ
«Дінк проти Туреччини», 14.09.10 р.
Обставини справи. Заявниками у справі виступа-

ють журналіст, який на теперішній час є померлим, 
і  п’ятеро його близьких родичів. Перший заявник, 
турецький громадянин вірменського походження, 
був директором видавничої служби та головним ре-
дактором турецько-вірменської щоденної газети. 
У 2003 і 2004 роках він написав серію статей для га-
зети, у яких висловив свою думку з національного 
питання турецьких громадян вірменського похо-
дження. Він зазначав, зокрема, що  занепокоєність 
вірмен з  приводу визнання за  ними статусу жертв 
геноциду стала сенсом їхнього життя, що  ця їхня 
потреба байдуже сприймалася турками, у  резуль-
таті чого травми, нанесені вірменам, залишалися 
актуальною проблемою. На  його думку, турецька 
компонент для вірменської нації «був як отрутою, так 

1 Case of Lehideux and Isorni v. France. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58245. 
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і протиотрутою». Він також написав, що «чиста кров, 
яка замінить кров, отруєну «турком», тече шляхетни-
ми судинами, що з’єднують вірмен з Вірменією». Він 
написав ще одну статтю, у якій згадував про вірмен-
ські корені прийомної дочки Ататюрка. Радикальні 
націоналісти відреагували на  статті організовани-
ми демонстраціями, написанням листів з погрозами 
і подачею заяви про порушення кримінальної спра-
ви. У 2005 році суд у кримінальних справах визнав 
журналіста винним в  образі турецької нації і  засу-
див його до умовного позбавлення волі. У 2006 році 
касаційний суд залишив вирок без зміни в частині 
визнання заявника винним. На  початку  2007  році 
суд у кримінальних справах, у який було поверну-
то справу, закрив провадження у зв’язку зі смертю 
журналіста, який був убитий кількома тижнями ра-
ніше. Прокуратура порушила кримінальну справу 
проти 18 осіб за підозрою в причетності до терорис-
тичної діяльності і вбивств; розгляд тривав й на час 
розгляду справи у ЄСПЛ. Кілька розслідувань і судо-
вих процесів, спрямованих на  встановлення того, 
чи  знали компетентні жандармерія та  управління 
поліції про змову з  метою вбивства і  чи проявили 
вони недбалість, були припинені, крім  розгляду 
щодо двох співробітників жандармерії неофіцер-
ського складу, яке тривало й на час розгляду справи 
у ЄСПЛ.

З  приводу дотримання ст.  2 (Право на  життя) 
Конвенції (матеріально-правовий аспект). З ураху-
ванням реакції на  розглянуті статті, сили безпеки 
можуть обґрунтовано вважатися обізнаними про 
інтенсивну неприязнь до журналіста в колах ради-
кальних націоналістів. Крім того, видається, що два 
управління поліції та управління жандармерії були 
інформовані про можливу спробу вбивства і навіть 
про особистості передбачуваних злочинців. По-
гроза вбивством, таким чином, може бути названа 
реальною і безпосередньою. Однак жоден з трьох 
органів не  вжив заходів для  запобігання злочину. 
Дійсно, журналіст не просив забезпечити йому під-
вищений захист; проте він не  міг знати про план 
вбивства, а отже, саме компетентні органи влади 
були зобов’язані вжити заходів. У результаті останні 
не  вжили належних заходів, які їм були доступні, 
щоб запобігти реальній і  безпосередній загрозі 
життю журналіста.

Висновок: порушення (прийнято одноголосно).

Щодо дотримання ст. 10 Конвенції.
(a) Статус жертви порушення Конвенції. На мо-

мент загибелі першого заявника касаційний суд за-
лишив без зміни вирок у частині винуватості заявни-
ка в образі турецької нації. Це рішення, взяте саме 
собою або в сукупності з відсутністю заходів щодо 
захисту журналіста проти нападів націонал-екстре-
містів, фактично було втручанням у здійснення його 
права на свободу вираження поглядів. Відповідно, 
журналіст мав статус жертви щодо ст. 10 Конвенції, 
і  інші заявники мали законний інтерес в тому, щоб 
домогтися визнання його засудження порушенням 
свободи вираження поглядів.

(б) Необхідність втручання. Аналіз усієї серії ста-
тей чітко показує, що журналіст описував як «отру-
ту» не  «турецьку кров», як постановив касаційний 
суд, але «сприйняття турків» вірменами та  одер-
жимість вірменської діаспори кампанією, яка має 
на меті домогтися від турецького народу визнання 
подій 1915 року геноцидом. Дослідження способу, 
яким поняття турецької нації тлумачилося касацій-
ним судом, показує, що  останній побічно покарав 
журналіста за  критику заперечення державними 
органами того, що ці події були геноцидом. Стат-
тя  10 Конвенції не  допускає обмеження на  право 
свободи вираження поглядів у  сфері політичних 
дискусій і питань, що становлять загальний інтерес, 
і межі прийнятної критики ширше стосовно уряду, 
ніж стосовно приватних осіб. Крім того, серія статей 
загалом не  містила закликів до  насильства, опору 
або заколоту. Автор писав статті як журналіст і  го-
ловний редактор турецько-вірменської газети, ви-
словлюючись із питань, що стосуються вірменської 
меншини в контексті її ролі на політичній сцені. Він 
лише висловлював свої ідеї та думки з питання, який 
становить загальний інтерес в демократичному су-
спільстві. У таких суспільствах повинна забезпечу-
ватися можливість вільного ведення дискусій про 
серйозні історичні події і невід’ємною частиною сво-
боди вираження думки є пошук історичної правди. 
Нарешті, спірні статті не  були явно агресивними 
або образливими, і вони не містили закликів до не-
поваги або ворожнечі. Засудження журналіста за об-
разу турецької нації, таким чином, не  відповідало 
будь-якій нагальній суспільній потребі.

с) Позитивні зобов’язання. Держави пов’язані по-
зитивними зобов’язаннями щодо свободи вираження 
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поглядів: вони повинні не  тільки утримуватися 
від  будь-якого втручання, а  й приймати часом за-
хисні заходи навіть у сфері відносин між приватними 
особами. Вони також зобов’язані створювати спри-
ятливе середовище для участі в публічній дискусії 
всіх зацікавлених осіб, забезпечуючи їм можливість 
висловлювати свою думку та  ідеї без побоювань. 
З огляду на нездатність влади захистити журналіс-
та від нападу членів радикальної націоналістичної 
групи і  його засудження за  відсутності нагальної 
суспільної потреби, держава-відповідач не виконала 
свої позитивні зобов’язання щодо свободи виражен-
ня поглядів журналіста.

Висновок: порушення (прийнято одноголосно).
ЄСПЛ також установив одноголосно, що у справі 

допущено порушення вимог ст.  2 Конвенції в  про-
цесуальному аспекті і ст. 13 у взаємозв’язку зі ст. 2 
Конвенції.

У  порядку застосування ст.  41 Конвенції: ЄСПЛ 
присудив виплатити 100000 євро вдові і дітям жур-
наліста і  5000 євро його братові у  відшкодування 
моральної шкоди2.

Принагідно зауважимо, що  проблеми захисту 
журналістів наразі є надзвичайно актуальними. На-
приклад, у Резолюції 2141 (2017) від 24.01.2017 р. 
«Напади на журналістів і свобода ЗМІ в Європі»3 
висловлюється стурбованість тим, що  журналісти 
іноді стають мішенню поліції під час бурхливих де-
монстрацій. Хоча правоохоронні органи можуть 
зупинити такі демонстрації і зобов’язати журналіс-
тів піти, фізична недоторканність цих журналістів, 
а  також недоторканність їх обладнання повинна 
бути забезпечена. ЗМІ не  повинні стикатися з  пе-
решкодами, повідомляючи про такі демонстрації, 
що  становлять інтерес для  громадськості в  демо-
кратичній державі.

Вітаючи той факт, що журналісти, які проводять 
розслідування, розкрили неправомірні дії влади 
в  деяких державах-членах, Асамблея, крім  цього, 
дуже стурбована тим, що  багато хто з  цих журна-
лістів опинилися під тиском урядів, правоохорон-

них органів або  організованої злочинності. Права 
викривачів і право журналістів не розкривати свої 
джерела інформації повинні дотримуватися. Асамб-
лея пропонує Групі держав щодо боротьби з коруп-
цією (GRECO), організації «Трансперенсі інтернешнл» 
та Глобальної мережі журналістських розслідувань 
тісно співпрацювати у своїй діяльності в цьому кон-
тексті.

Відзначаючи, що в низці держав-членів громад-
ські мовні компанії перебувають у складній ситуації, 
Асамблея нагадує, що незалежність таких мовників 
від урядів повинна бути забезпечена на законодав-
чому і на практичному рівні. Уряди та парламенти 
не  повинні втручатися в  повсякденне управління 
і редакційну діяльність таких мовних компаній, які 
повинні встановлювати власні кодекси поведінки 
при здійсненні журналістської діяльності, а  також 
забезпечувати редакційну незалежність від  полі-
тичного впливу. На вищі керівні посади не повинні 
призначатися особи, які очевидно симпатизують 
певним політичним партіям.

Схвалюючи зусилля української влади щодо фор-
мування стабільної системи суспільного мовлення, 
Асамблея підкреслює важливість негайного про-
довження виконання в повному обсязі закону про 
суспільне мовлення, прийнятого українським пар-
ламентом у квітні 2014 року, і перетворення держав-
них медійних компаній у громадські медійні служби.

Схвалюючи роботу з виявлення грубих порушень 
свободи ЗМІ професійними медійними організаці-
ями на  всій території Європи, Асамблея закликає 
держави-члени, ЄС, ОБСЄ та  ООН об’єднати зусил-
ля із Радою Європи та підтримати її Платформу дій 
з  посилення захисту журналістики і  забезпечення 
безпеки журналістів. Ця Платформа подає сигнали 
тривоги, тому відповіді урядів повинні використову-
ватися для поглибленого аналізу серйозних випад-
ків нападів на журналістів і посягань на свободу ЗМІ, 
особливо коли серйозність і частота таких посягань 
свідчать про системні проблеми в державах-членах 
(Резолюція 2141 (2017)).

2 Case of Dink v. Turkey — [Russian Translation] summary by the COE/ECHR. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/

eng?i=001-117290. 
3 Резолюція 2141 (2017) від 24.01.17 р. «Напади на журналістів і свобода ЗМІ в Європі» [текст]. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://

instzak.rada.gov.ua/instzak/doccatalog/document?id=92635.



45листопад 2017 № 11 (38)

Практика ЄСПЛ

ДЕМОНСТРАЦІЯ ПРАПОРА 
ІЗ СУПЕРЕЧЛИВИМИ ІСТОРИЧНИМИ 
КОНОТАЦІЯМИ
«Фабер проти Угорщини», 24.07.12 р.4

Обставини справи. Заявник скаржився на  те, 
що йому був призначений штраф за демонстрацію 
смугастого прапора Арпаду, який мав суперечливі 
історичні конотації на відстані менш ніж за 100 ме-
трів від демонстрації проти расизму та ненависті.

Суд встановив порушення ст. 10 (свобода вира-
ження поглядів) у тлумаченні у світлі ст. 11 (свобода 
зібрань та об’єднань) Конвенції. Суд визнав, що де-
монстрація символу, який був повсюдним під час 
правління тоталітарного режиму в Угорщині, могла 
викликати занепокоєння серед колишніх жертв та їх 
родичів, які могли б справедливо вважати такими 
демонстрації неповагою. Проте Суд виявив, що не-
зважаючи на те, що такі почуття були зрозумілими, 
вони не могли встановлювати обмеження свободи 
вираження поглядів. Крім  того, поведінка заявни-
ка не була образливою або погрозливою. З огляду 
на його ненасильницьку поведінку, відстань між ним 
і  демонстрантами, а  також відсутність будь-якого 
доведеного ризику для  безпеки суспільства Суд 
встановив, що  органи влади Угорщини не  обґрун-
товували  переслідування  в  судовому  порядку 
та призначення штрафу заявникові за відмову зняти 
прапор, про який йде мова. Звичайна демонстрація 
цього прапора не порушувала громадський порядок 
та  не завдавала шкоди праву демонстрантів на  зі-
брання, оскільки вона не була залякуванням та не 
могла підбурювати до насильства.

ПІДБУРЮВАННЯ ДО ЕТНІЧНОЇ НЕНАВИСТІ
« Б а л с і т е - Л и д е й к і є н е  п р о т и  Л и т в и » , 

04.11.08 р.5

Обставини справи. Заявник володіє видавничою 
компанією, що  випускає календарі різних історич-
них дат з описом, наданим з погляду заявниці та ін-
ших авторів. У березні 2001 року суди країни ді йшли 
висновку, що  «Литовський календар  2000  року» 
розпалює національну ворожнечу. Цей висновок 
був заснований на  декількох письмових експерт-

них висновках, які встановили, що календар містить 
ксенофобські та  образливі заяви щодо  єврейсько-
го, польського та  російського населення, сприяє 
виникненню територіальних претензій і стверджує 
національну перевагу щодо  інших етнічних груп. 
Стосовно заявниці було винесено адміністративне 
попередження, непродані примірники публікації 
були конфісковані. Експерти не з’явилися в суд, який 
ухвалив рішення на підставі їх письмових висновків.

Право. Параграф 3 (d) ст. 6 Конвенції. Загальний 
характер правового положення, застосованого 
в  справі заявниці, у  сукупності з  залякувальною 
і  каральною метою накладеної санкції є  достатнім 
для  того, щоб зробити висновок про криміналь-
но-правову природу цього правопорушення. На-
ціональні суди залучили експертів для  підготовки 
політологічних, бібліографічних, психологічних 
та історичних висновків, які мали на меті встанови-
ти, чи розпалювала національну ворожнечу спірна 
публікація. Визнаючи заявницю винною, суди широ-
ко цитували експертні висновки, які грали ключову 
роль у порушеному проти неї провадженні. Однак 
їй не  було надано можливості допитувати експер-
тів з метою оскарження достовірності їх висновків. 
Таким чином, відмова в  задоволенні її  клопотань 
про допит експертів під час відкритого судового 
розгляду не відповідала вимогам ст. 6 Конвенції.

Рішення: порушення (шість голосів проти од-
ного).

Стаття  10 Конвенції. Адміністративна санкція 
і  конфіскація накладу видання, спрямовані на  за-
хист репутації та  прав етнічних груп, що  прожи-
вають у  Литві, стало втручанням у  право заявниці 
на свободу вираження поглядів. ЄСПЛ узяв до уваги 
пояснення держави-відповідача про те, що після від-
новлення незалежності Литви в 1990 році питання 
про територіальну цілісність і  національні менши-
ни сприймалися болісно. Зазначена публікація ви-
кликала негативну реакцію низки дипломатичних 
представництв, і згідно з міжнародним правом Литва 
мала зобов’язання щодо припинення пропаганди 
національної ворожнечі та вживання заходів щодо 
захисту прав осіб, які могли бути об’єктом такої 

4 Case of Fáber v. Hungary. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112446. 
5 Case of Balsytė-Lideikienė v. Lithuania — [Russian Translation] summary by the COE/ECHR. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://hudoc.

echr.coe.int/eng?i=001-117243. 
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загрози у  зв’язку з  національною приналежністю. 
Заявниця виражала агресивний націоналізм та етно-
центризм, збуджуючи ненависть щодо поляків та єв-
реїв, що викликало серйозну стурбованість литов-
ської влади. Конфіскація, застосована щодо  майна 
заявниці, мала відносно серйозний характер, однак 
сама вона не була оштрафована, а тільки попередже-
на, що було найм’якшим адміністративним покаран-
ням. З урахуванням меж розсуду, якими користува-
лися держави-учасниці при подібних обставинах, 
ЄСПЛ зробив висновок, що втручання у свободу ви-
раження поглядів заявниці могло обґрунтовано вва-
жатися необхідним у демократичному суспільстві.

Висновок: порушення допущено не було (прийня-
то одноголосно).

Стаття 41 КЗПЛ: компенсація нематеріального 
збитку в розмірі 2000 євро6.

ПІДБУРЮВАННЯ ДО НАЦІОНАЛЬНОЇ 
НЕНАВИСТІ
«Хьосл-Даум та інші проти Польщі», 07.10.14 р. 

(рішення щодо прийнятності)6.
Заявники були обвинувачені за образу польської 

нації та  підбурювання до  національної ненависті. 
Вони стверджували про порушення їх права на сво-
боду вираження поглядів у зв’язку з їх засудженням 
за  вивішування плакатів німецькою мовою, у  яких 
описувалися злочини, скоєні після Другої світової 
війни поляками та чехами проти німців.

Суд визнав заяву неприйнятною (невичерпання 
національних засобів судового захисту). Суд виявив, 
що у  зв’язку з  неподанням конституційної скарги 
на оскаржувані положення Кримінального кодексу 
заявники не використали засоби судового захисту, 
передбачені польським законодавством.

6 Case of Hösl-Daum and others v. Poland. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-147817. 


