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АВТОНОМНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТЬ:

 спір щодо прав та обов’язків цивільного
характеру

 обґрунтованість будь-якого висунутого
стосовно особи кримінального
обвинувачення



 У своїх доводах ЄСПЛ виходить з теорії
«рівності зброї», тобто зрівнювання сторін не
за кількісними ознаками наданих повноважень,
а за процесуальним статусом в ході усього
процесу, в тому числі і в суді, що підтверджує,
наприклад, Постанова ЄСПЛ у справі «Рожков
проти РФ» від 31.10.2013. Сам принцип
«рівності зброї» передбачає, що кожній зі
сторін повинна бути надана розумна
можливість представляти свою правову
позицію, включаючи свої докази таким чином,
щоб вона не була поставлена в значно менш
вигідне становище, ніж інша сторона.



 Що стосується загальної теорії доказів і
доказування, то позиція ЄСПЛ у цьому
випадку не бачить ніякої дискримінації,
оскільки виходячи зі змісту статті 6
Конвенції, право кожного на захист жодним
чином не допускає обмеження держави у
виборі правових засобів і їх реалізації в
ході звинувачення. На думку ЄСПЛ в даній
ситуації принцип рівноправності і
змагальності сторін не порушується.



 Аналізуючи практику ЄСПЛ, можна зробити
висновок, що при вирішенні питання про
недопустимість доказів, національні суди повинні
мати на увазі можливість обвинуваченого
оскаржувати допустимість доказів, заперечувати
проти них, а також обставини в процесі збирання
доказів, що дозволяють їх вважати
неприпустимими (Постанови ЄСПЛ у справі «Ялло
проти ФРН» від 11.07.2006, у справі «Биков проти
РФ» від 10.03.2009). Більш того, при дослідженні і
оцінці доказів суди повинні враховувати подані
зауваження і доводи сторін по таких доказів.
Тільки в такому випадку судовий розгляд на
підставі п.1 ст.6 Конвенції 1950 р. можна вважати
справедливим.



 Оцінка допустимості всього ланцюжка доказів,
що базуються один за іншим, а не кожного
окремого доказу автономно. Тим не менше
ЄСПЛ виходить з того, що при недопустимості
одного доказу в єдиному ланцюжку, суд
повинен в подібному випадку вирішити
питання про справедливість судового розгляду
в цілому. Тобто, якщо процес по даній справі в
цілому і загалом справедливий, то і отримані у
незаконний спосіб докази можуть бути
прийнятними, прикладом чого є Постанова
ЄСПЛ у справі «Хан проти Сполученого
Королівства»



 пункт 1 встановлює загальні вимоги 
справедливого судового розгляду

 пункти 2 і 3 стосуються кримінального
процесу: – презумпція невинуватості –

мінімальні гарантії прав обвинуваченого

 ВАЖЛИВО: пункт 1 ст. 6 стосується усіх
видів судочинства, тоді як пункти 2 і 3 –
винятково кримінального



• Ключовими принципами Конвенції є
верховенство права та належне здійснення
правосуддя

• Ці принципи також є основоположними
елементами права на справедливий суд

Враховуючи той факт, що праву на справедливий
суд належить основне місце у системі глобальних

цінностей демократичного суспільства, Європейсь-
кий суд у своїй практиці пропонує досить широке

його тлумачення



Суд зазначив, що «у демократичному 
суспільстві в аспекті розуміння 

Конвенції право на справедливий суд  
посідає настільки значне місце, що 
обмежувальне тлумачення ст. 6 не 
відповідало б меті та призначенню 

цього положення»



ОБҐРУНТОВАНІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ

ЄСПЛ наголосив, що ч. 1 ст. 6 Конвенції
зобов’язує

національні суди зазначати мотиви своїх рішень,
проте це не можна розглядати як встановлення
обов’язку давати докладну відповідь на кожен

аргумент сторони процесу

• Проніна проти України», рішення від 18.07.2006 р., заява № 
63566/00 

• «Серявін та інші проти України», рішення від 10.02.2011 р., 
заява 4909/04 

• «Мала проти України», рішення від 17.11.2014 р., заява № 
4436/07



Справа «Желтяков проти України» (Zheltyakov
v. Ukraine), заява № 4994/04 (рішення набуло

статусу остаточного 9.09.2011 р.)

Право на справедливий розгляд судом, гарантоване 
п. 1 ст. 6 Конвенції, повинно тлумачитися в контексті 

Преамбули Конвенції, яка, зокрема, проголошує 
верховенство права як частину спільного спадку 

Договірних Держав.

Одним із основоположних аспектів верховенства
права є принцип юридичної визначеності, який, inter

alia, вимагає, щоб, коли суди остаточно вирішили
питання, їхнє рішення не ставилось під сумнів ( 

рішення у справі «Брумареску проти 
Румунії»(Brumarescu v. Romania) [ВП], № 28342/95, п. 

61, ECHR 1999-VII).



ПРАВО НА ЗАХИСТ

Право підсудного особисто брати участь в 
судовому засіданні

(справа«Чопенко проти України», рішення від
15.01.2015 р., заява № 17735/06)



 ПОРУШЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ

Рішення ЄСПЛ у справі 
«Нечипорук і Йонкало проти 

України» (Nechiporuk and Yonkalo
v. Ukraine) від 21.04.2011 р., 

заява № 42310/04 155



 «Хайров проти України», рішення від 
15.11.2012 р., заява № 19157/06

 «Гріненко проти України», рішення від 
15.11.2012 р., заява № 33627/06

 «Жуковський проти України»,рішення від 
3.03.2011 р., заява № 31240/03



 Функцією ЄСПЛ за п. 1 ст. 6 Конвенції є не 
встановлення незаконності деяких
компонентів доказів, а вивчення питання: чи
не призвела така «незаконність» до 
порушення будь-якого права, що
захищається Конвенцією

 Рішення у справі Ali v. Romania (№ 2) від

15.01.2014 р., заява № 30595/09



 Стаття 6 ЄКПЛ передбачає обов’язок 
сторони обвинувачення щодо розкриття 
стороні захисту як доказів / аргументів / 

фактів щодо вини, так і на користь 
невинуватості обвинуваченого 

(Справи «Роу і Девіс проти Сполученого 
Королівства», 2000 р., «Леас проти Естонії», 

2012 р.)



Справа «Леас проти Естонії» (Leas v. Estonia), 
рішення від

6.03.2012 р., заява № 59577/08

• Європейський суд з прав людини встановив порушення – суд не
зміг забезпечити,щоб установа з розслідування виконала
постанову суду, що стало основним обґрунтуванням рішення.

• Так,повітовий суд спочатку дав особі, яка подала скаргу, і його
адвокатові дозвіл на ознайомлення з матеріалами кримінальної
справи, проте установа з розслідування поставилася без
належної поваги до цього рішення суду.

• На думку ЄСПЛ, «процедура засекречування – публікації доказів,
отриманих унаслідок оперативно-розшукових дій, не
відповідала принципам справедливого судового розгляду і не
забезпечила учасникам провадження рівні можливості».



ПРОВОКАЦІЯ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ

«Раманаускас проти Литви» [ВП], 
рішення від 5.02.2008 р., заява № 
74420/01

«Аллан проти Сполученого 
Королівства», рішення від 5.11.2002 
р.,заява № 48539/99

«Биков проти Росії» [ВП], рішення 
від 29.03.2009 р.,заява № 4378/02



«КОНТРОЛЬНА ЗАКУПКА»

«Ванян проти Росії», рішення від 
15.12.2005 р., заява № 53203/99

«Баннікова проти Росії», рішення від 
4.11.2010 р., заява № 18757/06

«Лялюк проти України», рішення від 
16.08.2007 р., заява № 38839/07

«Боєць проти України», рішення від 
18.04.2008 р.,заява № 20963/08



ЗМАГАЛЬНІСТЬ НА СТАДІЇ
СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

Зважаючи на те, що в процесі досудового розслідування
сторона захисту виявляється значно обмеженою в своїх
правомочностях, цілком виправданим є те, що на стадії
судового розгляду справи передбачена рівність сторін
обвинувачення і захисту

Справа «Лука проти Італії», 2001 р.:
Про надання кожній стороні можливості бути обізнаною
й коментувати під час судового розгляду Держава
повинна забезпечити рівність процесуальних засобів –
кожній стороні має надаватись розумна можливість
представляти її справу, в тому числі стосовно подання
доказів, за умов, які не ставлять її в істотно невигідне
становище порівняно з іншою стороною




