
Тема 2. Право на незалежний та безсторонній суд,  

встановлений законом: європейські стандарти 

 

Теоретичні питання: 

 

1. Поняття «суд»: європейські стандарти 

2. Поняття «суд, встановлений законом»: практика ЄСПЛ 

3. Право на незалежний суд в практиці ЄСПЛ 

4. Право на безсторонній суд: практика ЄСПЛ 

  

Практичні завдання: 

 

1. Ознайомтесь із обставинами справи та змістом Рішення ЄСПЛ у 

справі Лавентс проти Латвії 07 листопада 2002, зокрема пп. 105, 106-

109, 110-113, 114-116, 117-121 та висловіть свою оцінку аргументів 

заявника, уряду та Суду щодо порушення вимог «незалежний та 

безсторонній суд, встановлений законом»: 

 

Заповніть Таблицю 

 

 Позиція та аргументи  

щодо дотримання вимог 

 «незалежний та безсторонній суд, 

встановлений законом» 

Заявник (105, 110-113) … 

Уряд (106-109) … 

Позиція та аргументи ЄСПЛ 

Чи був суд, «встановлений 

законом»? (114-116) 

… 

Чи був суд «безстороннім» 

та «незалежним»? (117-121) 

… 

 

 

 

 

 

 

2. Ознайомтесь із обставинами справи та змістом Рішення ЄСПЛ у 

справі Олександр Волков проти України 09 січня 2013, зокрема пп. 83, 

97-98, 99-102, 103-108, 109-117, 119-120,121-122, 123, 130 та 131 та 

висловіть свою оцінку аргументів заявника, уряду та Суду щодо 

порушення вимог «незалежний та безсторонній суд, встановлений 

законом»: 

Заповніть Таблицю 

 

 Позиція та аргументи 

Заявник (83, 97-98) … 

Уряд (99-102) … 

Позиція та аргументи ЄСПЛ 

Принципи, застосовані Судом у 

справі (103-108) 

… 

Незалежність та безсторонність 

органів, що розглядали справу 

заявника – ВРЮ (109-117) 

… 

«Незалежність та безсторонність» 

на стадії розгляду справи заявника 

у парламенті 

(Парламентський комітет, 

Пленарне засідання парламенту) 

(119-120, 121-122) 

… 

Чи недоліки у «незалежності і 

безсторонності» розгляду справи 

заявника були виправлені ВАС 

(123) 

… 

Стосовно вимоги про 

незалежність та безсторонність на 

стадії перегляду справи заявника 

ВАС (130) 

… 

Висновок (131) … 

 

 

 

 

 

https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-113047&filename=CASE%20OF%20LAVENTS%20v.%20LATVIA%20-%20%5bUkrainian%20Translation%5d.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/pdf?library=ECHR&id=001-113047&filename=CASE%20OF%20LAVENTS%20v.%20LATVIA%20-%20%5bUkrainian%20Translation%5d.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126884
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126884


 

3. Ознайомтесь із обставинами справи та змістом Рішення ЄСПЛ у 

справі «Білуха проти України» 9 листопада 2006 року, зокрема пп. 44, 

47, 49-55 та висловіть свою оцінку аргументів заявника, уряду та Суду 

щодо порушення вимоги «безсторонній суд»: 

Заповніть Таблицю 

 

 Позиція та аргументи 

Заявник (44) … 

Уряд (47) … 

ЄСПЛ (49-55) … 

 

4. Ознайомтесь з обставинами справ та анотованим змістом рішень ЄСПЛ 

та висловіть позицію та аргументи ЄСПЛ щодо дотримання вимог 

«незалежний та безсторонній суд, встановлений законом»: 

 

Заповніть Таблицю 

 

  Позиція та аргументи ЄСПЛ щодо 

дотримання вимог  

«незалежний» та «безсторонній» суд 

1.  «Тьєрс та інші проти 

Сан-Марино» (Tierce and 

Others v. San Marino) 25 

липня 2000 року 

… 

2.  «Фей проти Австрії» (Fey 

v. Austria) 24 лютого 1993 

… 

3.  Micallef v. Malta від 

15.10.2009, 

… 

4.  «Сігурпсон проти 

Ісландії» (Sigurdsson v. 

Iceland) від 10.04.2003 

… 

5.  Kyprianou проти Кіпру 

від від 15.12.2005 

… 

6.  Khodorkovskiy і Lebedev 

проти Росії від 25.07.2013 

… 

Розподіл судових справ між студентами 

№ практичних 

завдань 

Прізвище та ім’я студента 

 

 

1-3 

 

1. Геник Андрій  

2. Корчинський Василь 

3. Котик Тетяна  

4. Кушнір Ерік  

5. Мельник Оксана 

6. Москва Юрій  

 

 

4-6 

7. Римець Христина  

8. Родинюк Олег  

9. Термено Ольга  

10. Шмиг Тарас 

11. Щекун Олексій 
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2. Посібник зі статті 6. Право на справедливий суд (цивільна частина). – 

Рада Європи/ Європейський Суд з прав людини, 2013. – С. 21-36. – Режим 
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