
Тема 4. Право на справедливий та публічний судовий 
розгляд: європейські стандарти 

 
Теоретичні питання: 

1. Рівність та змагальність сторін під час судового розгляду.  
2. Докази та доказування під час судового розгляду.  
3. Обгрунтованість судового рішення.  
4. Публічний судовий розгляд.  
 

Мультимедіа матеріали: 

 Рівність сторін. – Human Rights Education. – Завантажено 1 трав. 
2016 р. – 4:05.  

 Змагальність та рівність сторін у кримінальному процесі (частина 
І) . – Human Rights Education. – Завантажено 9 груд. 2016 р. – 
13:33.  

 Змагальність та рівність сторін у кримінальному процесі (частина 
ІІ) . – Human Rights Education. – Завантажено 9 груд. 2016 р. – 
14:17.  

 Змагальність та рівність сторін у кримінальному процесі (частина 
ІІІ). – Human Rights Education. – Завантажено 9 груд. 2016 р. – 
12:11.  

 Допустимість доказів (частина І). – Завантажено 5 лют. 2017 р. – 
14:34.  

 Допустимість доказів (частина ІІ). – Завантажено 23 груд. 2016 р. 
– 12:03.  

 Право особи на мотивоване судове рішення. – Human Rights 
Education. – Завантажено 12 груд. 2016 р. – 16:48.  

 Публічність судового розгляду 5 2. – Human Rights Education. – 
Завантажено 5 бер. 2017 р. – 4:51.  

 

Практичні завдання: 
1. Ознайомтесь із обставинами справи (пп. 5-20) та змістом 
Рішення ЄСПЛ у справі Жогло проти України 24 квітня 2008, 
зокрема пп. 26, 32, 33-36, 37-43 та висловіть свою оцінку 
відповідних позиції та аргументів.  

Заповніть Таблицю 

 Позиція та аргументи 

Заявник (26,32) … 

Уряд (33-36) … 

Суд (37-43)  …  

2. Ознайомтесь із обставинами справи (пп. 5-27) та змістом 
Рішення ЄСПЛ у справі Бендерський проти України 15 листопада 
2007, зокрема пп. 36, 38-47 та висловіть свою оцінку їх позиції та 
аргументів.  

Заповніть Таблицю 

 Позиція та аргументи 

Заявник (36, 38-40)  …  

Уряд (41)  …  

Суд (42-47)  …  

 
3. Ознайомтесь із обставинами справи (пп. 5-39) та змістом 
Рішення ЄСПЛ у справі Шагін проти України 10 грудня 2009, 
зокрема пп. 36, 38-47 та висловіть свою оцінку їх позиції та 
аргументів.  

Заповніть Таблицю 

 Позиція та аргументи 

Заявник (47, 68, 88)  …  

Суд (81-87, 88-90)  …  

 
4. Ознайомтесь з обставинами справ та анотованим змістом 
рішень ЄСПЛ та висловіть свою оцінку позицій та аргументів 
ЄСПЛ щодо різних аспектів права на справедливий та публічний 
судовий розгляд:  

Заповніть Таблицю 

   Позиція та аргументи ЄСПЛ 
щодо різних аспектів 

права на справедливий та 
публічний судовий розгляд 

1.  Справа «Matyjek проти 
Польщі» 24.04. 2007  

…  

2.  Справа «Салов проти 
України» 06.09.2005  

…  

3.  
 

Справа «Ramanauskas 
проти Литви» 05.02.2008  

…  

4.  
 

Справа «Кузнєцов та інші 
проти Росії» 11.01.2007  

…  

5.  
 

Справа «Надточій проти 
України» 15.05.2008  

…  

6.  Справа «Мефтах та інші 
проти Франції» 26.07.2002  

…  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=sP010J8MgiA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=sP010J8MgiA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=DblO1kpWATs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=DblO1kpWATs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=68&v=DblO1kpWATs
https://www.youtube.com/watch?v=6avrg9tbUJk
https://www.youtube.com/watch?v=6avrg9tbUJk
https://www.youtube.com/watch?v=6avrg9tbUJk
https://www.youtube.com/watch?v=XHaFBPfaqwA
https://www.youtube.com/watch?v=XHaFBPfaqwA
https://www.youtube.com/watch?v=XHaFBPfaqwA
https://www.youtube.com/watch?v=SFA4O0N86FE
https://www.youtube.com/watch?v=SFA4O0N86FE
https://www.youtube.com/watch?v=KD2ANElopQE
https://www.youtube.com/watch?v=KD2ANElopQE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=XOWwLQyrCY8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=XOWwLQyrCY8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=291&v=5di2cb3YLwk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=291&v=5di2cb3YLwk
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_402
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171889
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171889
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/974_612
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179179
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-179179
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125167
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125167
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118025
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118025
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126309
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126309
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126082
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126082
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125180
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-125180
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1. Довідник із застосування статті 6 Європейської конвенції з прав 
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– С. 22-35. – Режим доступу: 
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3. Справедливое судебное разбирательство в международном 
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4. Protecting the right to a fair trial under the European Convention on 
Human Rights. – A handbook for legal practitioners 2nd edition 
prepared by Dovydas Vitkauskas. – Council of Europe, 2017. – P. 59-
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