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У цій публікації ми продовжуємо цикл періодичних оглядів найбільш важливих рішень, винесених Європейським 
судом з прав людини1 у справах щодо іноземних країн. Розглянемо, на нашу думку, найактуальніші з них, прийняті 
протягом серпня — листопада 2016 року.

1. У справі «Ігор Паскарі проти Республіки Мол-
дова» (рішення ЄСПЛ від 30.08.16 р.)2 водій автобуса був 
визнаний винним у вчиненні ДТП у ході провадження, 
до якого він не був залучений. У цій справі ЄСПЛ за-
стосував ст. 6 Конвенції про захист прав людини та ос-
новоположних свобод3 та констатував її порушення.

Факти. У 2009 році заявник, водій автобуса, був 
учасником ДТП, в  якому ніхто не  постраждав. Во-
дій автомобіля P. C. був визнаний відповідальним 
за аварію і оштрафований. P. C. оскаржив це рішення, 
і національні суди в кінцевому рахунку встановили, 
що заявник був відповідальним за аварію відповід-
но до Кодексу про адміністративні правопорушення. 
Проте на  нього не  було накладено жодних санкцій 
через встановлений законом термін давності. Заяв-
ник не брав участі в провадженні і дізнався про нього 
лише значно пізніше. Відповідно до законодавства він 
не мав можливості оскаржити рішення національних 
судів.

Право. Ст. 6 КЗПЛ. (а) Застосовність. Уряд ствер-
джував, що  скарга заявника відповідно до  ст.  6 § 1 
КЗПЛ була несумісною ratione materiae, оскільки про-
вадження у справі, на якому він був відсутній, не було 
кримінальним за змістом ст. 6 КЗПЛ.

ЄСПЛ зазначив, що дія, яка розглядалась як зло-
чин і каралась Кодексом про адміністративні право-
порушення, була спрямована на всіх громадян, а не 
на  особливу групу, яка має особливий статус. Пеня 
і штрафи, передбачені цим положенням, не були при-
значені для  грошової компенсації шкоди, але мали 
каральний і стримуючий характер. Це було особливо 
правильним під час врахування наслідків штрафу, які 
можуть викликати припинення дії прав водія на термін 
від  шести до  дванадцяти місяців. ЄСПЛ підтвердив, 
що  каральний характер є  звичайною рисою кримі-
нальних покарань. Проте через технічні особливості 
заявник не був покараний в порядку, передбачено-
му національним законодавством, а  вирішальним 

1 Далі — ЄСПЛ.
2 Case of Igor Pascari v. The Republic of Moldova. Judgment 30.08.2016 (Application no. 25555/10) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165952.
3 Далі — КЗПЛ.
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фактором був потенційний штраф, а  не той штраф, 
який був дійсно призначений. Тому ст. 6 § 1 має бути 
застосовною в кримінальному аспекті, а отже, попе-
реднє заперечення Уряду було відхилене (більшість).

(б) Сутність справи. Між сторонами не було жод-
ного спору стосовно того факту, що заявник не був 
залучений до провадження, яке закінчилося визнан-
ням його відповідальним за аварію. Незважаючи на те, 
що визнання не складає остаточне визначення його 
провини, воно мало вирішальний вплив на таке ви-
значення. Рішення мало вплив res judicata стосовно 
заявника P. C. лише у випадку звільнення останнього 
від відповідальності за аварію. Оскільки в дорожньо-
транс портній пригоді за участю двох транспортних 
засобів повинна бути принаймні одна відповідальна 
особа, остаточне звільнення P. C. від відповідальності 
національними судами опосередковано заздалегідь 
визначило провину заявника. Висновок: порушення 
(4 голоси проти  3). Судді, які залишилися у  меншо-
сті, відповідно до ст. 45 КЗПЛ виклали спільну окре-
му думку з  посиланням, зокрема, на  рішення ЄСПЛ 
у справах «Офіцеров та Навальний проти Росії»4, 
«Девеєр проти Бельгії»5, «Екле проти Німеччини»6, 
«Макфарлейн (McFarlane) проти Ірландії»7.

Стаття 41 КЗПЛ: 2500 євро відшкодування мораль-
ної шкоди; вимоги відшкодування матеріальної шкоди 
відхилені8.

2. Рішення ЄСПЛ у справі «Карелін проти Росії»9 
від 20.09.16 р.

Факти. Заявник був визнаний винним у вчиненні 
адміністративного правопорушення. У  своїй скарзі 
до ЄСПЛ він скаржився на те, що відсутність сторони 
обвинувачення в справі проти нього порушувала ст. 6 
КЗПЛ стосовно вимоги неупередженості.

Закон. Ст. 6 § 1 КЗПЛ. ЄСПЛ підтвердив, що неупе-
редженість зазвичай свідчить про відсутність упере-
дженої думки і необ’єктивності. Існування неупере-

дженості визначалось за допомогою як суб’єктивного, 
так і об’єктивного тесту. Стосовно об’єктивного тесту, 
під час вирішення питання в кожній окремій справі 
стосовно існування поважної причини побоюватися, 
що певний суддя не був неупередженим, точка зору 
зацікавленої особи має важливе значення, але не ви-
рішальне. Вирішальним було питання, чи  може це 
побоювання вважатися об’єктивно обґрунтованим. 
У справі заявника адміністративне провадження було 
відкрите співробітником поліції, який склав прото-
кол про адміністративне правопорушення та передав 
його до суду. У той же час співробітник поліції не був 
органом обвинувачення в значенні державного чино-
вника, призначеного для того, щоб виступати проти 
відповідача в провадженні та представляти і захищати 
обвинувачення від імені держави перед суддею.

Відповідні внутрішні положення стосовно адміні-
стративного провадження не вимагають від обвинува-
ча бути присутнім на судових слуханнях і не надають 
жодного особливого значення його або її відсутності 
на таких слуханнях. За таких обставин ЄСПЛ дійшов 
висновку, що у справі не було сторони обвинувачення.

Відсутність сторони обвинувачення вплинула 
на  функціонування принципу презумпції невинува-
тості під час судового розгляду і, опосередковано, 
на  питання неупередженості суду першої інстанції. 
У ситуації, в якій суд першої інстанції не мав жодної 
альтернативи, окрім як взяти на себе завдання нести 
тягар підтримки звинувачення під час слухань, ЄСПЛ 
не  був переконаний в  існуванні достатніх гарантій 
того, щоб виключити законні сумніви будь-якого не-
гативного впливу такої процедури на неупередженість 
суду першої інстанції. ЄСПЛ визнав, що якщо дебати 
сторін були визнані сприятливими для судового ви-
значення кримінального обвинувачення проти від-
повідача, присутність сторони обвинувачення була 
необхідною для того, щоб запобігти виникненню за-

4 Див. прес-реліз цього рішення ЄСПЛ: Дроздов О., Дроздова О. Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом лютого 2016 року. // 
Вісник Національної асоціації адвокатів України. — 2016, № 5. — С. 36 — 38 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/
news/visnyky/2016-05-10-v-snik-naau_5731ecd86457b.pdf.
5 Case of Deweer v. Belgium. Judgment 27.02.1980 (Application no. 35376/97) [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-57469.
6 Case of Eckle v. Germany. Judgment 15.07.1982 (Application no. 8130/78) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57476.
7 Case of Mc Farlane v. Ireland. Judgment 10.09.2010 (Application no. 31333/06) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-100413.
8 Див. також рішення ЄСПЛ у справі «Ziliberberg проти Молдови» від 01.02.05 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-68119.
9 Case of Karelin v. Russia. Judgment 20.09.2016 (Application no. 926/08) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166737.
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конних сумнівів у неупередженості суду, які можуть 
виникнути в іншому випадку.

ЄСПЛ далі відзначив також наступну відсутність 
сторони обвинувачення в апеляційному провадженні, 
а також дійшов висновку, що процедура оскарження 
не усувала питання неупередженості, яке виникає під 
час судового розгляду.

Висновок: порушення (прийняте одноголосно).
Стаття 46 КЗПЛ. ЄСПЛ раніше розглядав заяви, 

пов’язані з провадженнями стосовно адміністратив-
них правопорушень відповідно до законодавства Росії 
і встановив порушення ст. 6 КЗПЛ, зокрема, у зв’язку 
з вимогою справедливості. ЄСПЛ вважає, що необхідно 
вживати загальні заходи на національному рівні.

У зв’язку з цим держава-відповідач була зобов’яза-
на перш за все за допомогою відповідних правових та/
або інших заходів гарантувати у своєму національному 
законодавстві механізм надання достатніх гарантій 
для забезпечення неупередженості судів, які розгля-
дають справи про адміністративні правопорушення, 
шляхом запровадження органу переслідування (пред-
ставника прокуратури або іншого державного органу) 
в справах, в яких проводяться дебати сторін, або за 
допомогою інших відповідних засобів.

Стаття 41 КЗПЛ: 2500 євро відшкодування мораль-
ної шкоди; питання стосовно того, чи є розгляд справи 
в національному суді доцільним і практичним, повин-
не вирішуватися державою-відповідачем10.

3. Рішення ЄСПЛ у справі «Ібрагім і інші проти Спо-
лученого Королівства» (рішення від 13.09.16 р.; заява 
№ 50541/08 і інші)11.

Факти. 21 липня 2005 року, через два тижні після 
того, як 52 особи загинули внаслідок підривання бом-
би терористом-самогубцею в Лондоні, наступні бомби 
були закладені в  системі громадського транспорту 
в Лондоні, але цього разу вони не розірвалися. Зло-
чинці зникли з місця події. Перші три заявники були 
заарештовані, але їм було відмовлено в наданні юри-

дичної допомоги на термін від чотирьох до восьми го-
дин для того, щоб надати поліції можливість провести 
«безпечний допит»12. Під час безпечного допиту вони 
заперечували свою причетність або поінформованість 
про події 21 липня. Під час судового розгляду вони 
визнали свою причетність до подій, але стверджували, 
що  бомби були містифікацією і  не були призначені 
для вибуху. Заяви, зроблені під час їх безпечного до-
питу, були визнані як докази проти них, і вони були ви-
знані винними в змові з метою вбивства. Апеляційний 
суд відмовив їм у наданні дозволу на подання апеляції.

Четвертий заявник не підозрювався в підриванні 
бомби і спочатку був допитаний поліцією як свідок. 
Проте він почав обвинувачувати себе, пояснюючи 
свою зустріч з одним із підозрюваних бомбувальників 
незабаром після нападів і допомогу, яку він надав цим 
підозрюваним. На цьому етапі поліція не заарештувала 
його і повідомила йому про його право на мовчання 
і право на юридичну допомогу, але продовжила до-
питувати його як свідка і прийняла письмову заяву. 
Згодом він був заарештований і йому запропонували 
юридичну допомогу. Під час наступних допитів він 
послідовно посилався на свою письмову заяву, яка 
була прийнята як доказ у суді. Він був визнаний винним 
у наданні допомоги одному з бомбувальників і непові-
домленні інформацію про вибухи. Його апеляція проти 
засудження була відхилена.

У  своїх скаргах до  ЄСПЛ заявники скаржилися 
на  те, що  відсутність доступу до  адвокатів під час 
їх першого допиту в поліції і визнання їх заяв як до-
казів у  суді порушували їх право на  справедливий 
судовий розгляд відповідно до ст. 6 §§ 1 і 3 (с) (право 
захищати себе особисто чи використовувати юри-
дичну допомогу захисника, вибраного на власний роз-
суд, або — за браком достатніх коштів для оплати 
юридичної допомоги захисника — одержувати таку 
допомогу безоплатно, коли цього вимагають інте-
реси правосуддя) КЗПЛ.

10 Див. також рішення ЄСПЛ у справах «Торгер Торгерсон проти Ісландії» від 25.06.92 р. (заява № 13778/88) [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57795; «Озеров проти Росії» від 18.05.10 р. (заява № 64962/01) [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-98531; «Кривошапкін проти Росії» від 27.01.11 р. (заява № 42224/02) [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-103078; «Вех проти Австрії» від 04.07.02 р. (заява № 38544/97) [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61701.
11 Case of Ibrahim and others v. the United Kingdom. Judgment 13.09.2016 (Application no. 50541/08, 50571/08, 50573/08 and 40351/09) [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-166680.
12 Безпечний допит — допит, який проводиться терміново з метою захисту життя і запобігання завдання серйозної шкоди власності. Відповідно 
до Закону про боротьбу з тероризмом від 2000 року такі допити можуть проводитися за відсутності адвоката і до того часу, коли затриманий 
отримає можливість звернутися за юридичною консультацією.
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У рішенні від 16.12.14 р. Палата ЄСПЛ шістьма голо-
сами проти одного встановила відсутність порушення 
ст. 6 §§ 1 і 3 (с). 01.06.15 р. справу передали на розгляд 
Великої палати ЄСПЛ на вимогу заявників.

Право. Стаття 6 § 1 разом зі статтею 6 § 3 (с).
(а) Загальні принципи.
(і) Роз’яснення принципів, які регулюють обмеження 

доступу до адвоката. Велика палата визнала за необ-
хідне роз’яснити етапи тесту у справі «Салдуз проти 
Туреччини»13 для визначення, чи були обмеження до-
ступу до адвоката сумісним з правом на справедливий 
судовий розгляд і зв’язок між цими двома етапами. Па-
лата нагадала, що перший етап тесту в справі Салдуза 
вимагає від ЄСПЛ оцінювання питання існування ваго-
мих підстав для обмеження, в той час як другий етап 
вимагає оцінювання несправедливості, викликаної 
обмеженням прав захисту, іншими словами, вивчення 
впливу обмеження на загальну справедливість судо-
вого розгляду і вирішення, чи провадження загалом 
було справедливим.

Критерій незаперечних підстав був досить суво-
рим: урахування фундаментального характеру і важ-

ливості раннього доступу до  юридичної допомоги, 
зокрема, під час першого допиту підозрюваного, об-
меження доступу до юридичної допомоги було доз-
волено лише у виняткових випадках і повинне було 
мати тимчасовий характер, а також бути заснованим 
на індивідуальному оцінюванні певних обставин спра-
ви. Відповідні міркування під час оцінювання питання 
стосовно того, чи були продемонстровані переконливі 
підстави, полягали в тому, чи мало рішення обмежити 
юридичні консультації основу в національному зако-
нодавстві і чи був обсяг і зміст будь-яких обмежень 
доступу до юридичних консультацій досить обмеже-
ним законом для  того, щоб керувати оперативним 
прийняттям рішень особами, відповідальними за  їх 
застосування.

Якщо держава-відповідач переконливо продемон-
струвала існування невідкладної потреби запобігти 
серйозних негативних наслідків для життя, свободи 
або фізичної недоторканності у цій справі, це може 
складати переконливі підстави для обмеження досту-
пу до юридичних консультацій для цілей ст. 6 КЗПЛ. 
Проте неспецифічна заява про ризик витоку інфор-

13 «Салдуз проти Туреччини» (Рішення Великої палати від 27.11.08 р.; заява № 36391/02) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-117803. У цій справі ЄСПЛ ретельно дослідив питання права на юридичну допомогу адвоката-захисника та використання 
зізнавальних показань, які дав поліції неповнолітній, позбавлений доступу до адвоката. За результатами такого аналізу ЄСПЛ констатував пору-
шення п.п. «с» п. 3 ст. 6 КЗПЛ. Щодо фактів. На час подій у справі турецький закон передбачав право особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 
користуватися допомогою адвоката, починаючи з моменту її затримання, за винятком випадків, коли особа обвинувачувалася у вчиненні злочину, 
віднесеного до юрисдикції судів державної безпеки. Заявника, який був неповнолітнім, затримали за підозрою в допомозі і сприянні нелегальній 
організації; кримінальна справа, порушена за ознаками такого злочину, підлягала розгляду судом державної безпеки. Під час поліцейського 
допиту, проведеного без присутності адвоката, заявник дав показання, в яких визнав, що брав участь у незаконній демонстрації і написав гасло 
на транспаранті. Згодом, на допиті у прокурора та у слідчого судді, він намагався відмовитися від тих показань, стверджуючи, що їх домоглися 
від нього під тиском. Слідчий суддя виніс рішення про попереднє ув’язнення заявника, і після цього заявникові надали доступ до адвоката. Під 
час судового розгляду він продовжував відмовлятися від своїх показань, але суд державної безпеки вирішив, що зізнавальні показання, отримані 
від нього поліцією, є достовірними, і визнав його винним за пред’явленими йому обвинуваченнями. Його було засуджено до тридцяти місяців 
позбавлення волі. У рішенні від 26.04.07 р. Палата ЄСПЛ дійшла висновку, що ненадання заявникові допомоги адвоката під час тримання його під 
вартою у поліції не підірвало справедливості судового розгляду його справи. Щодо права. Для забезпечення достатньої практичності та ефектив-
ності права на справедливий судовий розгляд, гарантованого п. 1 ст. 6 КЗПЛ, необхідно, щоб доступ до адвоката надавався, як правило, з першого 
допиту підозрюваного поліцією, за винятком випадків, коли за конкретних обставин відповідної справи може бути доведено існування вагомих 
підстав для обмеження такого права. Навіть у разі, якщо такі вагомі підстави справді існують, обмеження не може бути таким, що безпідставно 
порушує права на захист; це може статися, якщо зізнавальні показання особи, отримані під час поліцейського допиту без доступу до адвоката, 
використовуватимуться з метою її засудження. У цій справі підстави, наведені на виправдання відмови заявникові в доступі до адвоката — а саме, 
посилання на те, що таке обмеження ґрунтується на системній основі і передбачено законом стосовно злочинів, віднесених до юрисдикції 
судів державної безпеки — не задовольняли повною мірою вимог ст. 6 КЗПЛ. До того ж суд державної безпеки використав показання, відібрані 
у заявника поліцією, як головний доказ його вини, незважаючи на те, що заявник заперечив їх достовірність. Ані допомога, надана згодом ад-
вокатом, ані змагальний характер подальшого провадження у справі не могли усунути недоліки, що мали місце під час тримання заявника під 
поліцейською вартою. Суттєвим фактором був також вік заявника. Як було видно з численних відповідних міжнародно-правових документів, 
у випадках, коли під вартою перебуває неповнолітня особа, забезпечення їй доступу до адвоката має фундаментальне значення. Отже, навіть 
незважаючи на те, що під час судового розгляду справи і потім на стадії оскарження вироку у справі заявник мав можливість спростовувати 
висунуті проти нього обвинувачення, незабезпечення йому допомоги адвоката під час його перебування під вартою у поліції непоправно 
порушило його права на захист. Висновок: порушення (одноголосно). Стаття 41 — присуджено 2000 євро на відшкодування моральної шкоди. 
Вказано на те, що найбільш прийнятним способом виправлення ситуації є перегляд справи заявника.
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мації не може складати такі підстави. Стосовно того, 
чи відсутність переконливих підстав для обмеження 
доступу до юридичних консультацій сама по собі є до-
статньою для  встановлення порушення ст.  6 КЗПЛ, 
ЄСПЛ підтвердив, що під час визначення порушення 
права на справедливий судовий розгляд необхідно 
розглядати справу в цілому, а права ст. 6 § 3 КЗПЛ — як 
певні аспекти загального права на справедливий суд, 
а не його заключну частину. Отже, відсутність пере-
конливих підстав не може викликати встановлення 
порушення ст. 6 КЗПЛ. Проте результат тесту на «пе-
реконливі підстави» був доречним для  оцінювання 
загальної справедливості.

Якщо були встановлені переконливі підстави, не-
обхідно провести цілісне оцінювання провадження 
загалом для визначення того, чи було воно «справед-
ливим» для цілей ст. 6 § 1 КЗПЛ. Якщо не існує жодних 
переконливих підстав, ЄСПЛ повинен застосовувати 
дуже ретельне дослідження під час оцінювання спра-
ведливості. Нездатність уряду держави-відповідача 
продемонструвати переконливі підстави значно впли-
ває на баланс під час оцінювання загальної справедли-
вості судового процесу і може схилити баланс на ко-
ристь встановлення порушення ст. 6 § 1 і 3 (с) КЗПЛ. 
Уряд повинен буде переконливо продемонструвати, 
чому, у виняткових випадках і за особливих обставин 
справи, загальній справедливості судового процесу 
не була завдана непоправна шкода шляхом обмежен-
ня доступу до юридичної допомоги.

При цьому ЄСПЛ, беручи до уваги той факт, що кри-
мінальне провадження зазвичай включає в себе вза-
ємодію різних аспектів кримінального процесуаль-
ного законодавства, тому під час розгляду справи 
загалом задля того, щоб оцінити вплив процедурних 
недоліків, які мали місце на стадії досудового розслі-
дування на загальну справедливість кримінального 
провадження, навів невичерпний перелік факторів, 
обумовлений його прецедентним правом, які слід бра-
ти до уваги: (A) Чи був заявник особливо вразливим, 
наприклад, з причини віку або розумових здібностей. 
(B) Правова система, яка регулює досудові розгляди 
і прийнятність доказів у суді, і чи була вона дотрима-
на; при застосуванні правила виключення особливо 
малоймовірно, що розгляд у цілому буде вважатися 
несправедливим. (C) Чи була у заявника можливість 
оскаржити достовірність доказів і  заперечувати їх 
використання. (D) Якість доказів і те, чи викликають 

обставини, за  яких докази були отримані, сумнів 
щодо їх надійності або точності, з огляду на ступінь 
і характер будь-якого примусу. (E) Якщо доказ було 
отримано незаконним способом, незаконність, про 
яку йде мова, і якщо це пов’язане з порушенням ін-
шої статті КЗПЛ, то характер виявленого порушення. 
(F) У разі наявності заяви, характер такої заяви і  те, 
чи була вона своєчасно скасована або змінена. (G) Ви-
користання доказів, і зокрема те, чи сформував доказ 
важливу або значну частину доказу, на якому ґрунту-
валося обвинувачення, і сила інших доказів у справі. 
(H) Чи проводилася оцінка вини професійними суддя-
ми або присяжними і, в разі останнього, зміст яких-не-
будь настанов присяжним. (I) Значимість громадського 
інтересу в розслідуванні і покаранні за конкретний 
злочин у цьому питанні. (J) Інші важливі процесуальні 
гарантії, що забезпечуються національним законодав-
ством і практикою (п. 274).

(іі) Принципи, які регулюють право на повідомлен-
ня про право на адвоката і право зберігати мовчан-
ня, а також привілеї проти самозвинувачення. У світлі 
характеру привілеїв проти самозвинувачення і права 
зберігати мовчання в принципі не може існувати жод-
ного обґрунтування неповідомлення підозрюваного 
щодо цих прав. Якщо мали місце затримки в отриманні 
доступу до адвоката, необхідність повідомлення слід-
чими органами підозрюваного про його право на ад-
воката і його право на мовчання та привілеї проти са-
мозвинувачення набуває особливого значення. У таких 
випадках нездатність повідомити викликає ще більше 
складнощів у уряду для того, щоб спростувати презумп-
цію несправедливості, яка виникає, коли не існує пере-
конливих підстав для затримки доступу до юридичних 
консультацій або для того, щоб продемонструвати, на-
віть якщо існують переконливі підстави для затримки, 
що провадження в цілому було справедливим.

(б) Застосування принципів до фактів.
(і) Перші три заявники. У справі перших трьох заяв-

ників уряд переконливо продемонстрував існування 
під час проведення безпечного допиту невідкладної 
потреби запобігти серйозним негативним наслідкам 
для життя і фізичної недоторканності громадськос-
ті. Поліція мала всі підстави вважати, що змова була 
спробою повторити події 7 липня, і той факт, що бомба 
не вибухнула, був просто випадковим збігом. Винні 
все ще були на волі і могли вільно підірвати інші бом-
би. Поліція діяла під величезним тиском, і її головним 
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пріоритетом було, суворо кажучи, термінове отриман-
ня інформації про будь-які наступні заплановані напа-
ди і інформації про осіб, які потенційно брали участь 
у змові. У національному законодавстві існувала чітка 
законодавча база для обмеження, яке регулює умови, 
за яких може бути обмежений доступ до юридичної 
допомоги для підозрюваних, і пропонує важливі ке-
рівні вказівки для прийняття оперативних рішень. Ін-
дивідуальне рішення обмежити кожного з заявників 
у їх праві на юридичну консультацію було прийняте 
старшим офіцером поліції на підставі певних фактів їх 
справ, та існували суворі межі терміну дії обмежень, 
які повинні були закінчитися, як тільки перестануть 
існувати обставини, які їх обґрунтовують, у будь-якому 
випадку протягом 48 годин.

Отже, існували переконливі підстави для тимчасо-
вих обмежень права перших трьох заявників на отри-
мання юридичної консультації.

ЄСПЛ також дійшов висновку, що в справах кож-
ного з  перших трьох заявників,  незважаючи на  за-
тримку в наданні їм доступу до юридичної консуль-
тації і визнання на суді заяв, зроблених за відсутності 
юридичних консультацій, провадження в цілому були 
справедливими. ЄСПЛ також зазначив, серед іншого, 
що (а) за винятком помилок, зроблених під час призна-
чення застереження, поліція суворо дотримувалася 
законодавчої бази з метою проведення безпечного 
допиту (для отримання інформації, необхідної для за-
хисту населення), і заявники були офіційно заарешто-
вані та повідомлені про їх право на мовчання, право 
на юридичну допомогу і про підстави для прийнят-
тя рішення про обмеження їх доступу до юридичної 
допомоги; (б) заявників представляв адвокат, і вони 
мали можливість оскаржити докази, отримані під час 
безпечного допиту в провадженні voir dire перед суд-
дею, в суді і під час апеляції; (в) заяви, зроблені під 
час безпечного допиту, були лише одним з елементів 
основного звинувачення справи стосовно заявників; 
(г) під час заключної промови в суді перед присяжни-
ми суддя докладно узагальнив докази звинувачення 
і докази захисту, а також з великою обережністю звер-
нув увагу присяжних на питання права, нагадавши їм, 
що заявники були позбавлені юридичної допомоги 
захисника до початку безпечного допиту; (д) існував 
значний інтерес суспільства в розслідуванні і призна-
ченні покарання за терористичні акти такого масш-
табу, в тому числі за великомасштабну змову з метою 

вбивства звичайних громадян, які жили своїм звичай-
ним повсякденним життям.

Висновок: відсутність порушення (15 голосів про-
ти 2).

(іі) Четвертий заявник. Як і у випадку перших трьох 
заявників, Велика палата визнала існування термінової 
необхідності запобігти серйозним негативним наслід-
кам для життя, свободи або фізичної недоторканності. 
Проте Палата встановила, що уряд не продемонстру-
вав переконливо, що ці виняткові обставини були до-
статніми для того, щоб складати переконливі підстави 
на користь продовження допиту четвертого заявника 
після того, як він почав свідчити проти себе без попе-
редження або повідомлення про його право на юри-
дичну допомогу захисника. Під час прийняття такого 
рішення Палата взяла до уваги повну відсутність будь-
якої законодавчої бази, яка б дозволяла поліції діяти, 
як вона діяла; відсутність будь-якого індивідуального 
і встановленого на підставі застосовних положень на-
ціонального законодавства визначення необхідності 
обмежити йому доступ до юридичних консультацій і, 
що є не менш важливим, обмірковане рішення поліції 
не повідомити четвертого заявника про його право 
зберігати мовчання.

За відсутності переконливих підстав для обмежен-
ня права четвертого заявника на юридичну допомо-
гу, тягар надання доказів був перенесений на уряд, 
який повинен був переконливо продемонструвати, 
чому у  виняткових випадках і  за певних обставин 
справи не була завдана непоправна шкода загальній 
справедливості судового розгляду шляхом обмежен-
ня доступу до  юридичної допомоги. Велика Палата 
визнала, що уряд не був звільнений від цього тяга-
ря на наступних підставах: (а) рішення без будь-якої 
основи в  національному законодавстві і  всупереч 
керівним вказівкам у відповідному процесуальному 
законі продовжити допит четвертого заявника як 
свідка означало, що він не був повідомлений про його 
процесуальні права; це складало особливо значний 
недолік у  справі; (б) незважаючи на  те, що  четвер-
тий заявник мав можливість оскаржити прийнятність 
його тверджень у провадженні voir dire під час судо-
вого розгляду, виявилося, що  суд першої інстанції 
не заслухав свідчення старшого офіцера поліції, який 
надав дозвіл на  продовження допиту, і  тому разом 
з  апеляційним судом був позбавлений можливості 
ретельно вивчити підстави для прийняття такого рі-
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шення і визначити, чи було проведене належне оці-
нювання всіх відповідних факторів; (в) заява складала 
невід’ємну і значну частину доказів, на підставі яких 
було засноване його засудження, та забезпечила по-
ліцію основою, навколо якої вона згодом побудувала 
справу і була центром їх пошуку інших підтверджую-
чих доказів; і (г) вказівки судді присяжним залишали 
надмірні межі розсуду стосовно способу, за  допо-
могою якого заяву і  її доказову цінність необхідно 
було взяти до уваги незалежно від того, що вона була 
отримана без доступу до юридичної допомоги та без 
повідомлення четвертого заявника про його право 
зберігати мовчання. Відповідно в той час як загроза 
тероризму дійсно могла бути нейтралізована лише 
шляхом ефективного розслідування, судового пере-
слідування та покарання всіх причетних осіб, ЄСПЛ 
вважав, що  з огляду на  застосовний високий поріг 
під час виникнення презумпції несправедливості і з 
урахуванням сукупних наслідків процесуальних не-
доліків у  справі четвертого заявника, уряд не  зміг 
продемонструвати, чому рішення не  попередити 
його і  обмежити йому доступ до  юридичної допо-
моги не завдало непоправної шкоди загальній спра-
ведливості судового розгляду  і не було непоправно 
ущемлено.

Висновок: порушення (11 голосів проти 6)14.
4. Рішення ЄСПЛ у  справі «Тер-Саркісян проти 

Вірменії» (заява № 27866/10 від 27.10.16 р.)15 щодо за-
стосування ст. 6 Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод.

Заявник, Вагінак Тер-Саркісян, є громадянином Вір-
менії, який народився в 1970 році і мешкав в Армаві-
рі до його ув’язнення. Справа стосувалася судового 
розгляду і  його засудження у  Вірменії за  вбивство, 
вчинене в Казахстані.

У жовтні 2000 року чоловікові завдали удари но-
жем два нападники в кафе в Костанаї (Казахстан). Він 
помер незабаром після цього. Влада Казахстану поча-
ла розслідування, Тер-Саркісян і його друг В. М. були 
головними підозрюваними. Влада отримала докази 
очевидців від 11 свідків. 21.01.04 р. влада Казахстану 
засудила Тер-Саркісяна за вбивство.

05.11.04 р. Тер-Саркісян був заарештований у Вір-
менії, але пізніше був звільнений після того, як Вірме-
нія і  Казахстан не  змогли досягти угоди про умови 
його екстрадиції. В. М. все ще перебував у Казахстані, 
і в травні 2006 року обласний суд Казахстану визнав 
його винним у вбивстві, пов’язаному з цим інцидентом.

08.07.08 р. Тер-Саркісян був обвинувачений у вбив-
стві відповідно до  законодавства Вірменії. Під час 
розслідування владою Вірменії Тер-Саркісян подав 
клопотання з вимогою провести очну ставку з шістьма 
свідками, які надали свідчення владі Казахстану. Це 
клопотання було відхилене, а слідчий вказав, що ці 
свідки відновили свої свідчення проти Тер-Саркіся-
на під час слідства, а також під час слухання справи 
В. М. Після звинувачення Тер-Саркісяна він подав за-
пит на додаткове розслідування його справи для того, 
щоб провести очну ставку з шістьма свідками стосовно 
розбіжностей між їх письмовими свідченнями і його 

14 Також див. рішення ЄСПЛ «Даянан проти Туреччини» від 13.10.09 р. (заява № 7377/03) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-95015. У цій справі ЄСПЛ досліджував питання захисту за допомогою адвоката та відмови в доступі до допомоги 
адвоката особі, що трималася під вартою в поліції, яка використовувала своє право зберігати мовчання, та констатував порушення п.п. «с» 
п. 3 ст. 6 КЗПЛ. Щодо фактів. У 2001 році заявник був заарештований і взятий під варту в поліції під час проведення операції проти незаконної 
збройної організації «Хезболла» («Партія Аллаха»). Він був поінформований про своє право скористатися послугами адвоката, а також зберігати 
мовчання, що він і зробив. Він був поміщений під варту і звинувачений у приналежності до «Хезболли». Суд державної безпеки засудив його 
до 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Касаційний суд залишив вирок без зміни. Щодо права. Заявник скаржився на те, що йому не була надана 
юридична допомога в той час, коли він перебував у поліції. Відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права, які прийняв ЄСПЛ і які 
лягли в основу його прецедентної практики, обвинувачений має право на допомогу адвоката з моменту взяття під варту, і не тільки у зв’язку 
з допитом. Справедливість розгляду щодо обвинуваченого, який утримується під вартою, вимагає, щоб він міг отримати весь обсяг послуг, які 
зазвичай пов’язані з наданням юридичної допомоги. Адвокат повинен мати можливість безперешкодно забезпечувати основні аспекти захисту 
особи: обговорення справи, організацію захисту, збір доказів на користь обвинуваченого, підготовку допиту, надання підтримки обвинуваче-
ному, що знаходиться в стані стресу, а також перевірку умов утримання під вартою. У цій справі не було оскаржено те, що заявнику не було 
надано юридичну допомогу в період утримання під вартою в поліції, оскільки це не допускалося чинним на той час законодавством. Подібного 
системного обмеження, заснованого на відповідних положеннях закону, було самого по собі достатньо для встановлення порушення ст. 6 КЗПЛ, 
навіть незважаючи на те, що заявник зберігав мовчання в ході допиту, перебуваючи під вартою в поліції. Висновок: порушення (одноголосно). 
Стаття 41 КЗПЛ: 1000 євро як компенсація за завдану моральну шкоду.
15 Case of Ter-Sargsyan v. Armenia. Judgment (Application no. 27866/10) [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-167762.
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описом подій. Виявилось, що Південний кримінальний 
суд Вірменії, до якого була подана заява, не відреагу-
вав на неї.

Під час слухання справи Тер-Саркісяна жоден 
з 11 свідків не з’явився. Уряд стверджує, що суд першої 
інстанції надіслав виклики до суду всім 11 свідкам, які 
мешкали в Казахстані, але з трьома свідками не було 
зв’язку, а інші вісім подали заяви стосовно того, чому 
вони не можуть бути присутніми на слуханні справи 
Тер-Саркісяна.

Тер-Саркісян стверджує, що жоден зі свідків не от-
римав належних викликів до суду, а вдова жертви була 
присутньою на попередньому слуханні і надала заяви 
лише від п’яти свідків.

Крім того, під час слухання справи Тер-Саркісян вима-
гав вивчити відеозаписи з місця злочину, які були прий-
няті як докази, але це прохання також було відхилене.

19 червня 2009 року обласний суд визнав Тер-Сар-
кісяна винним у вбивстві. У підставах для вироку суд 
перерахував заяви від 11 свідків і відеодокази з місця 
злочину, на які він посилався для встановлення вини 
Тер-Саркісяна.

Тер-Саркісян подав апеляцію. Кримінальний апе-
ляційний суд підтвердив його засудження, постано-
вивши, що свідки, про яких йде мова, були належним 
чином викликані до  суду і  надали вагомі підстави 
для того, щоб не бути присутніми.

12.11.09 р. Касаційний суд відхилив скаргу.
Посилаючись на ст. 6 § 1 (право на справедливий 

судовий розгляд) і ст. 6 § 3 (d) КЗПЛ (допитувати свідків 
обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а та-
кож вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих 
самих умовах, що й свідків обвинувачення), Тер-Сар-
кісян скаржився на те, що він не отримав можливо-
сті допитати свідків, які надали докази проти нього, 
а відео записи, що були частиною доказів проти нього, 
не були розглянуті в суді.

За результатами розгляду ЄСПЛ детально проана-
лізував свою попередню практику, зокрема рішення 

«Аль-Хавайя та  Тахері проти Сполученого Королів-
ства», «Шачашвілі проти Німеччини»16, і встановив 
порушення ст. 6 § 1 разом зі ст. 6 § 3 (d) КЗПЛ — сто-
совно відсутності можливості у Тер-Саркісяна допи-
тати свідків, які давали показання проти нього. Також 
ЄСПЛ, спираючись на власні рішення у справах «Krčmář 
та інші проти Чехії»17 та «Gregačević проти Хорватії»18, 
дійшов висновку й про порушення ст. 6 § 1 КЗПЛ — 
стосовно відсутності експертизи відеозаписів.

Справедлива сатисфакція склала  3100 євро (мо-
ральна шкода).

5. Рішення ЄСПЛ у  справі «Варданян і  Нанушян 
проти Вірменії» (№ 8001/07 від 27.10.16 р.)19.

Заявники, Юрій Варданян, Шушанік Нанушян і Арта-
шес Варданян, є громадянами Вірменії, які народилися 
в 1936, 1948 і 1987 роках відповідно і які мешкають 
в Єревані, Вірменія.

Вони є сім’єю, яка мешкала на вулиці Бюзанда, 13, 
Єреван. Справа стосувалася експропріації їх будинку 
і ділянки землі, а також пов’язаного з ними цивільного 
провадження.

Відповідно до угоди, укладеної в 1933 році, дідусь 
і бабуся Юрія Варданяна передали право власності 
на будинок і ділянку землі на вулиці Бюзанда, 13 дер-
жавному агентству. У серпні 1994 року Юрій Варданян 
отримав рішення суду про визнання недійсною угоди, 
укладеної в 1933 році. Проти рішення не було подано 
жодної апеляції, і воно стало остаточним. Проте Вер-
ховний суд скасував це рішення в лютому 1995 року. 
Юрій Варданян пізніше подав позов з вимогою визнан-
ня його спадщини та права власності на майно. Він 
був підтриманий рішенням Президії Верховного суду 
Вірменії в 1997 році, а також на пленарному засіданні 
Касаційного суду в 1998 році. Юрій Варданян також 
подав позов про позбавлення третіх осіб права влас-
ності, яким належать приміщення на цій землі, і цей 
позов був успішним.

У серпні 2002 року уряд включив вулицю Бюзанда 
до списку майна, яке підлягає експропріації для дер-

16 Див. прес-релізи цих рішень ЄСПЛ та рішення ЄСПЛ «Паіч проти Хорватії»: Дроздов О., Дроздова О. Огляд справ щодо іноземних країн, 
розглянутих ЄСПЛ протягом березня 2016 року. // Вісник Національної асоціації адвокатів України. — 2016, № 6. — С. 45 — 48 [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://unba.org.ua/assets/uploads/news/visnyky/2016-06-08.visnyk.cherven.pdf.
17 Case of Krčmář and others v. The Czech Republic. Judgment. (Application no. 35376/97) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-58608.
18 Case of Gregačević v. Croatia. Judgment. (Application no. 58331/09) [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-112090.
19 Case of Ter-Sargsyan v. Armenia. Judgment (Application no. 27866/10) [Електронний ресурс].  — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-167762.
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жавних потреб. Керування будівельними роботами 
на вулиці Бюзанда було передане Vizkon Ltd. відповід-
но до укладеного субдоговору. У листопаді 2005 року 
Vizkon подала позов проти національного реєстру не-
рухомості з вимогою позбавити Юрія Варданяна права 
власності на його ділянку. Позов був успішним у суді 
першої інстанції, але рішення суду першої інстанції 
було скасоване Апеляційним судом. Vizkon подала 
скаргу до Касаційного суду.

Доповідач справи в Касаційному суді, суддя Х., на-
дав пропозицію врегулювання, відповідно до якої Юрій 
Варданян, який діяв як третя сторона в провадженні, 
отримав би компенсацію за позбавлення його права 
власності. Юрій Варданян відмовився від пропозиції. 
Під час одного з наступних слухань суддя М., голова 
Цивільної палати Касаційного суду, закликав сторони 
досягти угоди. Юрій Варданян, як і раніше, відмовився 
від врегулювання. Під час наступного слухання суддя 
М. знову закликав Юрія Варданяна досягти дружньо-
го врегулювання, стверджуючи, що  він відмовився 
від розумної пропозиції. Проте Варданян наполягав 
на небажанні досягти врегулювання.

28  липня  2006  року Касаційний суд скасував рі-
шення Апеляційного суду, встановивши, що в справі 
не було жодного судового визнання права власності 
Юрія Варданяна на  ділянку і  передав справу назад 
до Апеляційного суду.

Апеляційний суд у кінцевому підсумку задовольнив 
позов про визнання недійсним права власності Юрія 
Варданяна, дотримуючись міркувань Касаційного 
суду. Варданян подав ще одну скаргу до Касаційного 
суду, але вона була визнана неприйнятною в берез-
ні 2007 року.

У той же час мерія Єревану порушила справу сто-
совно виселення Юрія Варданяна після того, як він від-
мовився прийняти пропозицію компенсації від Vizkon. 
Суд першої інстанції задовольнив позов, і Варданян 

подав апеляцію. Вночі перед слуханням справи за апе-
ляцією Юрій Варданян захворів і був госпіталізова-
ний. Він відразу ж намагався домогтися відкладення 
слухання у  зв’язку з  його станом здоров’я та  надав 
довідку з лікарні. 25.09.06 р. Апеляційний суд провів 
слухання за його відсутності і відхилив апеляцію. Вар-
данян подав апеляцію до Касаційного суду, але вона 
не була допущена до розгляду 16.01.07 р. Наступна 
заява про призупинення виконання рішення суду була 
відхилена 06.07.07 р., оскільки влада вже знесла буди-
нок 11.06.07 р.

Шушанік Нанушян  і Арташес Варданян також пода-
ли скаргу з питань права проти рішення Апеляційного 
суду від 25.09.06 р., стверджуючи, що вони повинні 
були бути сторонами в провадженні. Проте їх апеляція 
була визнана неприйнятною 24.07.07 р. тому, що не 
стосувалася суті справи.

Посилаючись, зокрема, на ст. 6 § 1 (Право на спра-
ведливий судовий розгляд) КЗПЛ і ст. 1 Протоколу № 1 
(Захист власності) заявники стверджували, що вони 
були свавільно позбавлені їх ділянки землі і будин-
ку, а також були позбавлені справедливого судового 
розгляду в подальших провадженнях. Зокрема, вони 
скаржилися на  те, що  національні суди порушили 
принцип остаточності судових рішень; головуючий 
суддя на слу ханнях у Касаційному суді в провадженні 
стосовно землі не був неупередженим, оскільки він 
намагався змусити Юрія Варданяна підписати угоду 
про врегулювання; а Апеляційний суд провів судове 
засідання за відсутності Юрія Варданяна.

ЄСПЛ детально проаналізував свою попередню 
практику, зокрема рішення «Брумареску проти Ру-
мунії»20, «Рябих проти Росії»21, констатував пору-
шення ст. 6 § 1 КЗПЛ — стосовно принципів правової 
визначеності, неупередженості та рівності заінтересо-
ваних сторін та зазначає, що, розглянувши звернення 
мера, національні суди під час перших проваджень, 

20 У наведеному рішенні, зокрема, зазначається, що одним з основоположних аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, 
який вимагає, крім усього іншого, що якщо суди винесли остаточне рішення з відповідного питання, то їх рішення не повинно бути поставлене 
під сумнів. Див.: case of Brumărescu v. Romania. Judgment 28.10.99 р. (Application no. 28342/95) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58337.
21 У цьому рішенні ЄСПЛ вказав, що принцип правової визначеності (певності) включає й дотримання принципу res judicata, тобто принципу 
остаточності судового рішення. Остання засада означає, що жодна сторона не має права ставити питання про перегляд остаточного судового 
рішення, яке набрало чинності, лише заради повторного судового розгляду і ухвалення нового рішення у справі. Повноваження вищих судів 
щодо перегляду судових рішень мають використовуватись задля виправлення судових помилок. Перегляд же рішень в порядку нагляду не може 
розглядатись як замаскована апеляційна інстанція, а сама наявність двох точок зору на предмет спору ще не є підставою для повторного розгляду 
справи. Відхилення від цього принципу можливе лише за виняткових обставин. Див.: сase оf Ryabykh v. Russia. Judgment 24.07.03 р. (Application 
no. 52854/99). [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61261.
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насправді, провели непрямий повторний розгляд пи-
тання про те, чи має заявник титул щодо земельної 
ділянки, незважаючи на наявність остаточних судових 
актів з цього питання. Це призвело до нівелювання 
правових наслідків тих судових актів, хоча формаль-
но вони все ще залишалися в  силі. ЄСПЛ вважав, 
таким чином, що рішення Цивільного апеляційного 
суду від  15.09.06  р., яке підтримано Касаційним су-
дом 02.03.07 р., нівелювали весь судовий процес, який 
закінчився судовими рішеннями, котрі були «незво-
ротними» і до того ж виконаними. Ніщо не говорить 
про те, наголосив у цій справі ЄСПЛ, що існують будь-
які обставини суттєвого і непереборного характеру, 
які б обумовили повторний розгляд питання, яке 
раніше було вирішено в остаточних та обов’язкових 
судових рішеннях. Отже, повторимо, з урахуванням 
вищевикладеного, ЄСПЛ дійшов висновку, що, розгля-
нувши позов мера Єревана, суди порушили принцип 
правової визначеності.

В аспекті права на неупереджений суд ЄСПЛ пов-
торює, що воно має фундаментальне значення в де-
мократичному суспільстві, що суди вселяють довіру 
громадськості22. З цією метою ст. 6 КЗПЛ вимагає, щоб 
суди, які підпадають під сферу її дії, були неупередже-
ними. Неупередженість зазвичай означає відсутність 
упередженості, і  її існування може бути перевірене 
різними способами. Таким чином, ЄСПЛ проводить 
відмінність між суб’єктивним підходом, який прагне 
встановити особисту переконаність або  зацікавле-
ність судді у конкретній справі, і об’єктивний підхід, 
який полягає у визначенні, чи існували достатні гаран-
тії, щоб виключити будь-які законні сумніви у цьому23. 
Що стосується суб’єктивного тесту, особиста безсто-
ронність судді повинна вважатися такою до тих пір, 
поки буде доведено зворотнє24.

Стосовно об’єктивного тесту, ЄСПЛ зазначає, що на 
слуханнях 21 квітня і 5 травня 2006 року під час пер-
ших проваджень розгляду суддя М., який головував 
на слуханнях Цивільної та Економічної палат Касацій-

ного суду, запросив першого заявника розглянути про-
позицію — дружнє врегулювання спору, яка була пред-
ставлена йому доповідачем по справі. ЄСПЛ зазначає, 
що відповідно до положень ЦПК, згадуваних урядом, 
головуючий запитує сторони, чи готові вони укласти 
мирову угоду, і пояснює її процесуальні наслідки. Це 
не є рідкістю, особливо в правових системах Договірних 
держав, і служить як інтересам процесуальної еконо-
мії, так і належного здійснення правосуддя. Проте, бе-
ручи до уваги важливість принципу неупередженості 
суду25, судді, досліджуючи готовність сторін приступити 
до мирного урегулювання спору, повинні проявляти 
обережність і утримуватися від використання мови, 
яка може оцінюватися як об’єктивно обґрунтовані за-
конні побоювання однієї зі сторін, що судді в цьому 
питанні бракує неупередженості. ЄСПЛ зазначає, що в 
ході слухання палатою 05.05.06 р. суддя М., згідно зі 
стенограмою, представленою на  розгляд ЄСПЛ, про 
яку йдеться в  інформації першого заявника у справі, 
в суді наголошував, що «сторона відмовилася підпи-
сати розумне дружнє врегулювання спору». Крім того, 
суддя М. явно вказав, що слухання палатою в цьому 
питанні відбуватиметься «останній раз». У подальшому 
суд не дасть першому заявнику «можливість», до на-
ступного слухання, обговорити і відповісти на можли-
ве дружнє врегулювання спору. Розглянувши це, ЄСПЛ 
вважав, що використання суддею М. такої мови під час 
слухання дійсно здатне викликати законне побоюван-
ня, що відмова першого заявника прийняти дружню 
пропозицію щодо врегулювання спору може мати не-
гативний вплив на розгляд судом по суті його справи. 
Таким чином, ЄСПЛ дійшов висновку, що поведінці суд-
ді М. не вистачало необхідного судового нейтралітету, 
вона викликала об’єктивно обґрунтовані побоюван-
ня, що йому не вистачало об’єктивності при вирішенні 
справи заявника за змістом п. 1 ст. 6 КЗПЛ. А отже, мало 
місце порушення п. 1 ст. 6 КЗПЛ в цьому аспекті також.

Щодо рівності сторін, то ЄСПЛ наголошує, що ст. 6 
КЗПЛ не гарантує права на особисту присутність у ци-

22 Case of Padovani v. Italy. Judgment 26.02.1993 (Application no. 13396/87) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-167828.
23 Див. рішення ЄСПЛ у справах «Кіпріано проти Кіпру» від 15.12.05 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-125685; «Моріс проти Франції» від 23.04.15 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154265.
24 Див. рішення ЄСПЛ у справах «Падовані проти Італії» та «Морел проти Франції» від 06.06.2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58598.
25 Див. § 67 рішення ЄСПЛ у справі «Бушемі проти Італії» від 16.09.99 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58304.
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вільному суді, але закріплює більш загальне право 
ефективно представляти свою справу в суді і користу-
ватися рівністю сторін з протилежного боку. Стаття 6 
§ 1 залишає державі вільний вибір засобів, які будуть 
використовуватися в забезпеченні цих прав учасникам 
спору26. Таким чином, питання особистої присутності, 
форма судочинства — усна чи письмова — і юридичне 
представництво взаємопов’язані і  мають бути про-
аналізовані в  ширшому контексті «справедливого 
судового розгляду» гарантій ст. 6 КЗПЛ. ЄСПЛ пови-
нен встановити, чи є заявник учасником цивільного 
процесу, чи  була йому надана розумна можливість 
мати інформацію і  прокоментувати зроблені заува-
ження або  подані докази іншою стороною і  подати 
своє бачення в умовах, які не ставлять його в значно 
невигідному становищі порівняно зі своїм процесу-
альним противником27. Звертаючись до  цієї справі, 

ЄСПЛ зазначає, що у розглянутий період часу розгляд 
апеляційних судів регулювався процесуальними нор-
мами, які застосовуються до розгляду першої інстанції, 
що також були проведені слухання за скаргою усно. 
Крім того, ЄСПЛ зазначає, що перший заявник звер-
нувся до Апеляційного цивільного суду з проханням 
відкласти слухання по 25 вересня 2006 року, оскіль-
ки  він перебував у лікарні і  представив відповідне 
документальне підтвердження, і що його клопотання 
було подано в суд до початку слухання. Проте Апеля-
ційний суд ухвалив рішення про проведення слухання 
в  присутності представників мерії Єревану і Vizkon 
Ltd., який виклав свої міркування щодо оскарження 
першого заявника. ЄСПЛ зазначає, що причини, вису-
нуті урядом для невідкладення слухання 25.09.06 р., 
не підтверджуються матеріалами справи. Крім того, 
ЄСПЛ не спекулюватиме тим, які аргументи заявником 

26 §§ 59-60 Case of Steel and Morris v. The United Kingdom. Judgment 15.02.2005 (Application no. 68416/01) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68224.
27 Case of Krčmář and others v. The Czech Republic. Judgment 03.03.2000 (Application no. 35376/97) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58608. Також див. рішення ЄСПЛ у справі «Домбо Бехеєр Б. В. проти Нідерландів» від 27.10.93 р. [Електронний 
ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57850. У цій справі «Домбо Бехеєр» Б. В. (далі — «Домбо»), товариство з обме-
женою відповідальністю, зареєстроване за законодавством Нідерландів, стверджувало, що мало контракт зі  своїм банком «Nederlandische 
Middenstandbank N. v.» (далі — Банк) з приводу пільг при перевищенні межі кредиту. У період з грудня 1980 по лютий 1981 виник спір з приводу 
їх фінансових відносин. Стверджуючи, що Банк відмовився здійснювати поточні операції, «Домбо» порушило проти нього розгляд в регіональ-
ному суді Арнхема з метою отримання відшкодування збитків. 02.02.84 р. суд округу Арнхема запросив представника «Домбо» для дачі свідчень 
з приводу передбачуваного перевищення максимальної межі кредиту, що міститься у контракті з Банком. Банк подав апеляційну скаргу на це 
рішення. Апеляційний суд Арнхема відхилив її 08.01.85 р. На прохання сторін Апеляційний суд витребував цю справу. 13 лютого 1985 р. суддя, 
що розглядав справу, відмовився вислухати колишнього директора «Домбо», який проводив переговори по оспорюваному контракту з Банком, 
на підставі того, що сторона спору не може бути заслухана як свідок у своїй власній справі. У той же час, незважаючи на протести «Дамбо», 
він вислухав як свідка менеджера Банку, який брав участь з боку Банку в переговорах по оскаржуваному контракту. Позов «Домбо» з приводу 
відшкодування збитків був відхилений Апеляційним судом Арнхема. 11.03.86 р. апеляційні скарги на рішення Апеляційного суду і рішення прове-
деного суддею розгляду були відхилені 19 лютого Верховним судом, який вважав, що Апеляційний суд мав право оцінювати докази, представлені 
Банком у світлі відомостей, внесених іншою стороною, і брати до уваги показання, зроблені свідком Банку. Питання, яке належало вирішити 
ЄСПЛ, полягало в тому, щоб визначити, чи суперечить принципу процесуальної рівності прав сторін відмова національних судів дозволити ви-
конавчому директору заявника надати свідчення і чи мало з цієї причини місце порушення права на справедливий судовий розгляд (ст. 6 КЗПЛ). 
ЄСПЛ роз’яснив, що в його завдання не входило прийняття рішення з питань цивільного судочинства про те, чи може сторона бути вислухана як 
свідок у своїй власній справі. Відповідно ЄСПЛ не повинен розглядати законодавство Нідерландів про порядок витребування та представлення 
доказів у цивільному провадженні in abstracto. Йому було необхідно визначити, чи було провадження у своїй сукупності, включаючи питання 
про те, яким чином докази були витребувані і вивчені, справедливим у сенсі ст. 6 КЗПЛ. ЄСПЛ нагадав, що держави, безсумнівно, мають широкі 
межі розсуду в визначенні вимог до «справедливого судового розгляду» в цивільному процесі в порівнянні з кримінальним. Проте поняття 
«справедливого розгляду», сформоване в юриспруденції ЄСПЛ, включає вимогу «процесуальної рівності прав сторін» у сенсі справедливої 
рівноваги між сторонами як щодо цивільних, так і кримінальних справ. ЄСПЛ роз’яснив, що принцип «процесуальної рівності сторін» стосується 
спору, який зачіпає й приватні інтереси, що кожна сторона повинна мати у своєму розпорядженні розумну можливістю представити свою справу, 
включаючи докази, в умовах, які не ставлять цю сторону в  істотно більш несприятливе становище по відношенню до протилежної сторони. 
У справі, що розглядається, відповідно до законодавства Нідерландів товариство-заявник «Домбо» повинно було довести існування передбачу-
ваного контракту між ним та Банком. На зустрічі, де передбачувана угода була укладена, були присутні тільки дві особи: виконавчий директор 
товариства-заявника і менеджер місцевого відділення Банку. Як свідок був вислуханий тільки другий: перший не мав такої можливості, оскільки 
був розцінений Апеляційним судом як єдина особа з самою компанією. Звернувши увагу на те, що виконавчий директор товариства-заявника 
і менеджер місцевого відділення Банку діяли як рівні сторони в переговорах по оскаржуваному контракту, ЄСПЛ зазначив, що важко зрозуміти, 
чому їм не була надана рівна можливість дати свідчення. Виходячи їх цього, ЄСПЛ дійшов висновку, що товариство-заявник було поставлене 
в менш сприятливе становище порівняно з Банком. Отже, мало місце порушення ст. 6 КЗПЛ. Примітно, що чотири судді висловили окремі думки.



47грудень 2016 № 12 (29)

Практика ЄСПЛ

були б або не були висунуті на засіданні суду касацій-
ної інстанції, якби він був присутній. Крім того, ЄСПЛ 
зазначає, що підставою для відмови у задоволенні кло-
потання першого заявника відкласти слухання було 
лише те, що він був представлений у суді першої ін-
станції. ЄСПЛ зазначає, проте, що представник першо-
го заявника не був присутній на слуханні. ЄСПЛ також 
зазначає, що  перший заявник був госпіталізований 
з приводу гострих причин тільки в нічний час до слу-
хання, і йому не здається, що його представник був 
насправді відповідним чином повідомленим або мав 
можливість представляти заявника на слуханні, але 
не в змозі був зробити це. За таких обставин ЄСПЛ дій-
шов висновку, що заявник був фактично позбавлений 
будь-якого представництва у Апеляційному суді і отже, 
з причин, які не могли бути поставлені йому у прови-
ну, не зміг прокоментувати пояснення представника 
свого супротивника28. ЄСПЛ, нарешті, зазначає, що пе-
редбачувані недоліки в ході розгляду в Апеляційному 
суді не були згодом усунені, тому що скарга першого 
заявника з питань права виявилася марною. Беручи 
до уваги вимоги принципу рівності сторін і роль ви-
ступів у визначенні того, чи були вони виконані, ЄСПЛ 
доходить висновку, що процедура не дозволила за-
явнику належним чином брати участь у  засіданні і, 
таким чином, позбавила його справедливого слухання 
за змістом п. 1 ст. 6 КЗПЛ. На закінчення відзначимо, 
що  мало місце порушення цього положення також 
у цьому відношенні.

Порушення ст. 1 Протоколу № 1 було констатоване 
ЄСПЛ з  огляду на  наступне. Щодо позбавлення зем-
лі та будинку ЄСПЛ нагадав, що перша і найважливі-
ша вимога ст. 1 Протоколу № 1 — це те, що будь-яке 
втручання з  боку органів державної влади в  мирне 
володіння майном має бути законним: друге речення 
першого пункту дозволяє позбавлення майна тільки 
«відповідно до умов, передбачених законом», а другий 
пункт визнає, що держави мають право контролювати 
використання власності шляхом застосування «зако-

нів». Крім  того, верховенство права — один з  осно-
воположних принципів демократичного суспільства, 
притаманний усім статтям КЗПЛ29. ЄСПЛ зазначає, що 
у своєму рішенні від 22.09.97 р. Президія Верховного 
суду визнала першого заявника як законного власника 
земельної ділянки. Це рішення було залишено в силі 
пленумом Касаційного суду від 29.12.98 р. Крім того, 
заявник на основі цих рішень зареєстрував право влас-
ності на землю. Проте подальший повторний розгляд 
питання про те, чи має заявник титул на землю, та рі-
шення Цивільного апеляційного суду від 15.09.06 р., 
яким заявника позбавлено цього володіння, і склали 
втручання в його право власності, гарантоване ст. 1 
Протоколу № 1. Як ЄСПЛ уже встановив, що остаточний 
судовий акт був розглянутий у порушення принципу 
правової визначеності, в результаті чого не було досяг-
нуто справедливого балансу між суспільними інтереса-
ми і захистом прав заявника, це також означає, що було 
порушення ст. 1 Протоколу № 1 в цьому відношенні30.

6. У  рішенні Великої палати «Magyar Helsinki 
Bizottság проти Угорщини» (у  справі № 18030/11 
від 08.11.16 р.)31 ЄСПЛ 15 голосами проти 2 встановив 
порушення ст. 10 КЗПЛ (Свобода вираження поглядів), 
оскільки відмова влади Угорщини надати НУО інфор-
мацію, пов’язану з роботою ex offi  cio адвоката захисту, 
порушувала право на доступ до інформації.

Основні факти. Заявник, Magyar Helsinki Bizottság 
(Угорський Гельсінський комітет), є  неурядовою ор-
ганізацією (НУО), розташованою в  Будапешті. Вона 
здійснює діяльність у сфері контролю над реалізацією 
міжнародних документів у галузі прав людини в Угор-
щині і пов’язану з нею адвокатську діяльність. Для про-
ведення дослідження якості захисту, який надається 
державними захисниками, організація подала запит 
до деяких відділків поліції для отримання імен держав-
них захисників, обраних ними у 2008 році, та кількості 
призначень кожного залученого адвоката. Організація 
посилалась на Закон про дані від 1992 року, стверджу-
ючи, що запитувані дані складали публічну інформацію.

28 §§ 69-75 Case of Ternovskis v. Latvia. Judgment 29.04.2014. (Application no. 33637/02) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-142670.
29 Див. рішення ЄСПЛ у справі «Колишній король Греції та інші проти Греції» від 23.11.2000 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125799.
30 40 Case of Margushin v. Russia. Judgment 01.04.2010. (Application no. 11989/03) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-167828; § 52 Case of Karen Poghosyan v. Armenia. Judgment 31.03.2016. (Application no. 62356/09) [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161735.
31 Case of Magyar Helsinki Bizottság v. Hungary. Judgment. (Application no. 18030/11) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-167828.
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У 2009 році організація порушила провадження проти 
двох відділків поліції, які відхилили запит про надання ін-
формації. Після рішення суду першої інстанції на користь 
організації позов був відхилений апеляційним судом, 
який постановив, що державні захисники не виконують 
завдання, яке складає інтерес суспільства, і тому немож-
ливо було вимагати розголошення інформації щодо цих 
правозахисників відповідно до Закону про дані. Це рі-
шення було підтримане Верховним судом у 2010 році, 
який встановив, що в той час як реалізація конституцій-
ного права адвокатами захисту була завданням держави, 
наступна діяльність державних захисників була закри-
тою, і тому їх імена не складали публічну інформацію.

Таким чином, справа стосувалася відмови влади 
надати НУО інформацію, пов’язану з роботою ex offi  cio 
адвоката захисту, оскільки влада класифікувала цю 
інформацію як особисті дані, які не підлягають роз-
голошенню відповідно до законодавства Угорщини.

Скарги та судовий процес. Посилаючись на ст. 10 
КЗПЛ НУО-заявник скаржилася на те, що відмова судів 
Угорщини призначити розголошення інформації, про 
яку йде мова, складала порушення права на доступ 
до інформації.

Заява була подана 14.03.11 р. до Європейського 
суду з прав людини. 26.05.15 р. Палата відмовилась 
від розгляду справи на користь Великої палати. Слу-
хання відбулося 04.11.15 р.

Уряд Сполученого Королівства отримав дозвіл 
вступити в  справу як третя сторона на  слуханні і  в 
письмовій процедурі. Шість неурядових організацій 
(Fair Trials International, Media Legal Defence Initiative, 
Campaign for Freedom of Information, Article 19, Access 
to Information Programme, and Hungarian Civil Liberties 
Union) також отримали дозвіл брати участь у письмово-
му провадженні у справі як третя сторона — інтервент.

Рішення ЄСПЛ. ЄСПЛ визнав, що  ст.  10 § 1 КЗПЛ 
може тлумачитись як така, яка містить, за обста-
вин справи, право на  доступ до  інформації, вка-
завши, що якщо доступ до  інформації був вирішаль-
ним для здійснення права отримувати і передавати 
інформацію, відмова в такому доступі може складати 
втручання в здійснення цього права. ЄСПЛ зазначив, 
що інформація, яку вимагала НУО-заявник від поліції, 
була необхідна для того, щоб закінчити дослідження 
питання про функціонування системи державного за-
хисту, яке вона проводила як неурядова організація 
з захисту прав людини для того, щоб сприяти обго-

воренню питання, яке складає очевидний інтерес су-
спільства. Тому ЄСПЛ зазначив, що відмовою в доступі 
до запитуваної інформації, яка була готовою і доступ-
ною, національна влада обмежила свободу НУО-за-
явника отримувати і передавати інформацію у такий 
спосіб, який порушує саму сутність прав ст. 10 КЗПЛ. Як 
наслідок, ЄСПЛ постановив, що мало місце втручання 
в право, гарантоване ст. 10 КЗПЛ, зазначивши, що це 
втручання було передбачене законодавством (роз-
діл 19 (4) Закону про дані) і переслідувало законну 
мету захисту прав інших осіб.

ЄСПЛ зазначив, що головне питання, яке лежало 
в основі скарги НУО-заявника, полягало в тому, що за-
питувана інформація була класифікована владою як 
особисті дані, які не  підлягають розголошенню. Це 
трапилось тому, що відповідно до законодавства Угор-
щини поняття особистих даних охоплювало будь-яку 
інформацію, яка могла б ідентифікувати особу. Така 
інформація не підлягала розголошенню, за винятком, 
якщо ця можливість була чітко передбачена законом 
або інформація була пов’язана з виконанням муніци-
пальних чи державних функцій або ж була пов’язана 
з  «іншими особами, які виконують громадські функ-
ції». Оскільки рішення Верховного суду виключало 
ex offi  cio адвоката захисту з категорії «інших осіб, які 
виконують громадські функції», НУО-заявник не мала 
жодної доступної юридичної можливості стверджу-
вати, що розголошення інформації було необхідним 
для виконання її функції «охоронця». Запитувана ін-
формація складалася з  імен державних захисників 
і кількості разів, коли вони були призначені адвока-
тами в певних юрисдикціях. Запит на ці імена, хоча й 
загальновизнано складав особисті дані, був пов’яза-
ний переважно зі здійсненням професійної діяльності 
в контексті відкритого судового розгляду. З цієї точки 
зору ЄСПЛ вважав, що професійна діяльність держав-
них захисників не може вважатися приватним питан-
ням. Крім того, запитана інформація не була пов’язана 
з діями державних захисників або рішеннями у зв’язку 
з виконанням їх завдань як законних представників 
або  консультаціями з  їх клієнтами. Крім  того, уряд 
не продемонстрував, що розголошення запитуваної 
інформації з певною метою заявника могло вплинути 
на користування державними захисниками їх правом 
на повагу до приватного життя за змістом ст. 8 КЗПЛ.

ЄСПЛ також вважає, що розголошення імен держав-
них захисників і кількість їх відповідних призначень 
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не  піддавало їх впливу в  такому обсязі, який пере-
вищує той, який вони могли передбачити під час ре-
єстрації як державних захисників. Тому не  існувало 
жодних підстав вважати, що  інформація про імена 
державних захисників і їх призначення не могла бути 
повідомлена громадськості за допомогою інших засо-
бів, наприклад, інформації, яка міститься в переліках 
постачальників безкоштовної юридичної допомоги, 
графіках судових слухань та відкритих слухань, хоча 
було очевидно, що вона не була співставлена під час 
проведення дослідження. У цьому контексті інтереси, 
до яких звертається уряд з посиланням на ст. 8 КЗПЛ, 
не мали такий характер і обсяг, який міг би стати під-
ставою для застосування цієї статті і початку встанов-
лення балансу з  правом НУО-заявника, захищеним 
ст. 10 КЗПЛ. Проте ст. 10 КЗПЛ не гарантує необмежену 
свободу вираження поглядів, а також захист особистих 
інтересів державних захисників складає законну мету, 
яка дозволяє обмеження свободи вираження поглядів.

ЄСПЛ визнав, що  характерне питання полягало 
в тому, чи засоби, використані для захисту цих інтересів, 
були пропорційними переслідуваній меті. ЄСПЛ зазна-
чив, що предмет дослідження стосувався ефективності 
системи державного захисту — питання, яке було тісно 
пов’язане з правом на справедливий судовий розгляд, 
фундаментальним правом у законодавстві Угорщини 
та правом, яке має першорядне значення відповідно 
до КЗПЛ. ЄСПЛ підкреслив, що будь-яка критика чи за-
пропоноване вдосконалення роботи було настільки 
пов’язане з правами на справедливий судовий розгляд, 
що повинно розглядатися як предмет питання, який тур-
бує громадськість. У своєму призначеному дослідженні 
НУО-заявник мала намір вивчити теорію стосовно того, 
що схема періодичного призначення одних і  тих же 
адвокатів була нефункціональною та виникали сумніви 
в відповідності цієї схеми. Твердження, що схема юри-
дичної допомоги могла викликати упереджену думку 
тому, що державні захисники систематично обирались 
поліцією з одного й того ж об’єднання адвокатів — і по-
тім вони навряд чи оскаржували розслідування поліції 
для того, щоб не пропустити наступні призначення, — 
дійсно викликало законне занепокоєння. ЄСПЛ у рі-
шенні по справі «Maртін проти Естонії»32 вже визнав 
потенційний вплив на права захисту призначених по-
ліцією адвокатів. Оскільки питання, про яке йде мова, 

стосувалось самої сутності права КЗПЛ, ЄСПЛ був за-
доволений тим, що НУО-заявник мала намір сприяти 
дискусії з питань, які викликають інтерес суспільства. 
Відмова задовольнити запит значно зменшувала вне-
сок НУО-заявника в публічну дискусію з питання, яке є 
предметом загального інтересу.

ЄСПЛ встановив, що задоволення запиту НУО-заяв-
ника на отримання інформації не мало б негативного 
впливу на право на особисте життя державних захис-
ників. Незважаючи на те, що запит на отримання ін-
формації, беззаперечно, стосувався особистих даних, 
він не залучав інформацію, яка знаходилась за межами 
загального надбання. Він складався лише з інформації 
статистичного характеру про кількість разів, коли осо-
би, про яких іде мова, були призначені представляти 
відповідачів у відкритому кримінальному провадженні 
в межах фінансованої державою національної системи 
безкоштовної юридичної допомоги.

Чинне законодавство Угорщини відповідно до тлу-
мачення компетентних національних судів виключало 
будь-яке обґрунтоване оцінювання свободи виражен-
ня поглядів заявника відповідно до ст. 10 КЗПЛ. Проте 
у цій справі будь-які обмеження запропонованої пу-
блікації НУО-заявника — метою якої було сприяння 
дискусії з питання, яке викликає загальний інтерес, — 
повинні були підлягати ретельній перевірці.

Як наслідок, ЄСПЛ визнав, що хоча докази, нада-
ні урядом, були доречними, вони не були достатні-
ми для того, щоб показати, що оскаржене втручання 
було «необхідним у  демократичному суспільстві». 
Зокрема, ЄСПЛ вважає, що, незважаючи на свободу 
вибору, надану державі-відповідачеві (її  «межі роз-
суду»), не  існувало обґрунтованого пропорційного 
співвідношення між оскарженим заходом і законною 
метою. Тому ЄСПЛ дійшов висновку, що  мало місце 
порушення ст. 10 КЗПЛ.

Справедлива сатисфакція (ст. 41 КЗПЛ). ЄСПЛ 15 
голосами проти 2 постановив, що Угорщина повинна 
була сплатити НУО-заявникові 215 євро відшкодуван-
ня матеріальної шкоди і 8875 євро видатків і витрат.

Окремі думки (ст. 45 КЗПЛ). Судді Нуссбергер і Keл-
лер висловили спільну думку, яка збігається. Суддя 
Сісіліанос висловив думку, до якої приєднався суддя 
Раймонді. Суддя Спано висловив окрему думку, до якої 
приєднався суддя Kьольбро. 

32 Рішення ЄСПЛ у справі «Maртін проти Естонії» від 30.05.13 р. (№ 35985/09) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://hudoc.echr.coe.int/

eng?i=001-119973.




