
Тема 5. Право на справедливий суд:  
основи теорії та практики реалізації 

 
ПЛАН 

Теоретичні питання: 
1. Право на справедливий суд: міжнародні стандарти та їх 
закріплення у національному законодавстві. 
2. Поняття «суд, встановлений законом», «незалежний та 
безсторонній суд». 
3. Право на доступ до суду як елемент права на справедливий 
суд. 
4. Рівність та змагальність сторін під час судового розгляду. 
5. Публічний розгляд справи судом протягом розумного строку. 
6. Право на виконання остаточного судового рішення. 
 

Мультимедійні матеріали: 

 Право на справедливий суд та його складові елементи 

 Доступ до суду 

 Cуд, встановлений законом 

 Неупередженість та незалежність судового розгляду 

 Розумний строк судового провадження 

 Рівність сторін 

 Публічність судового розгляду 
 

Творчо-аналітичні завдання: 
 

1. 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) … 

 

2. Ознайомтесь із обставинами справи та змістом Рішення ЄСПЛ 
у справі Голдер проти Сполученого Королівства 21 лютого 1975, 
зокрема пп. 28-36 та окремими думками суддів Фердроса, Зекіа, 
Джерельда Фіцморіса та з’ясуйте їх позицію та аргументи щодо 
доступу до суду як складової права на суд.  

Заповніть Таблицю 

 

Позиція та аргументи 
щодо доступу до суду 
як складової права на 

суд 

Суд (28-36)  … 

Окрема думка 
судді Фердроса 

… 

Окрема думка 
судді Зекіа 

… 

Окрема думка 
судді Джерельда Фіцморіса 

… 

 
3. 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 (34, 38-40)  … 

Уряд (41)  … 

ЄСПЛ (42-47)  … 

 
4. Ознайомтесь із обставинами справи (пп. 5-18) та змістом 
Рішення ЄСПЛ у справі Лучанінова проти України 9 червня 
2011 року, зокрема пп. 34, 53-67 та висловіть свою оцінку їх 
позиції та аргументів. 

Заповніть Таблицю 

 Позиція та аргументи 

Заявник (34)  … 

ЄСПЛ (53-67)  … 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=239&v=vYuYUsp2_SQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=t28Wj4XaIDE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=OG5izCg17cU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=8d38btsxqTk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=558&v=Yz0Z6-ULyUw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=245&v=sP010J8MgiA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=291&v=5di2cb3YLwk
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_272
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_272
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_086
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_086
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_313
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_313
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_788
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_788


5. Ознайомтесь із обставинами справи (пп. 5-27) та змістом 
Рішення ЄСПЛ "Совтрансавто-Холдинг" проти  України" 25 
липня 2002, зокрема пп. 59, 64-83 та висловіть свою оцінку їх 
позиції та аргументів. 
 

Заповніть Таблицю 

 Позиція та аргументи 

Заявник (59, 64-66, 68, 70)  … 

Уряд ( 67, 69)  … 

ЄСПЛ (71-83)  … 
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