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У справі «Намазом проти Азербайджану», 
Європейський суд з прав людини (П’ята Секція), засідаючи у складі палати, яка 

складається з: 
Ангеліка Нуссбергер (Angelika Nußberger), Голова, 
Габріеле Куцско-Штадльмайер (Gabriele Kucsko-Stadlmayer), 
Йонко Грозєв (Yonko Grozev), 
Сіофра Олеарі (Síofra O’Leary), 
Мартінс Мітц (Mārtiņš Mits), 
Латіф Хусейнов (Lətif Hüseynov), 
Ладо Чантурія (Lado Chanturia), судді, 
та Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek), Секретар секції, 

після обговорення за зачиненими дверима 3 грудня 2019 року 
постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день: 
 

ПРОЦЕДУРА 

1.  Справу було розпочато за заявою № 74354/13, поданою до Суду 7 листопада 2013 
року відповідно до ст. 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
(Конвенція) громадянином Азербайджану паном Ельчін Юсув огли Намазов (Elçin Yusif 
oğlu Namazov - “заявник”) проти Республіки Азербайджан1.  

2.  Заявника представляв пан К. Багіров (K. Bagirov), юрист, що практикує у 
Азербайджані. Уряд Азербайджану (Уряд) було представлено його Уповноваженим, паном  
С. Аскеровим (Ç. Əsgərov). 

3.  Заявник стверджував, що позбавлення його права на заняття адвокатською діяльністю 
порушило його права, захищені Конвенцією, а також що відповідне національне 
провадження було несправедливим. 

4.  3 вересня 2015 року Уряду було повідомлено про скарги щодо ймовірного порушення 
права заявника на приватне життя (стаття 8 Конвенції) та щодо ймовірного порушення 
права заявника на справедливий суд, інші скарги були визнані неприйнятними відповідно 
до п.3 ст. 53 Регламенту Суду. 

ФАКТИ 

I.  ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

5.  Заявник народився у 1978 році у Баку, де нині і проживає. 
6.  Заявник був адвокатом (vəkil) та членом Асоціації адвокатів Азербайджану 

(Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası – далі - “ААА”) на момент описаних нижче 
подій. Він спеціалізувався на захисті прав людини і представляв інтереси низки людей, 
пов'язаних з опозиційними політичними партіями. 

 
1 Справа Ельчина Намазова знайшла своє відображення й у Доповіді місії Міжнародної комісії юристів 
«Беззахисні захисники: системні проблеми адвокатури Азербайджану» 2016 року. URL: http://www.icj.org/wp-
content/uploads/2016/11/Azerbaijan-Systemic-problems-Legal-Prof-Publications-Reports-Mission-reports-2016-
RUS.pdf. (прим. перекл.) 
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A.  Заяви заявника на судових засіданнях 

7.  Заявник був представником R.H. якого звинувачували за статтею 233 (організація або 
активна участь у діях, що призвели до порушення громадського порядку) Кримінального 
кодексу в рамках кримінального провадження, порушеного проти ряду людей після їх 
участі в демонстрація, організована опозицією. 

8.  Під час слухань, що відбулися 9, 16, 18 та 27 серпня 2011 року, в ході судового 
розгляду в Насіміському районному суді, заявник вступив у словесну перепалку з суддею 
(S.A.). 

9.  Зі стенограми засідання від 9 серпня 2011 року, наданої заявником Суду, випливає, 
що, коли заявник попросив суддю роз’яснити звинувачення проти R.H. та, зокрема, 
уточнити поняття громадського порядку, суддя спочатку відмовився відповідати на 
запитання. Коли заявник став наполягати на цьому, суддя відповів, заявивши, що 
громадський порядок означає порушення права громадян на відпочинок. Заявник 
заперечував проти наданого суддею визначення, заявивши, що порушення права громадян 
на відпочинок не за всіх обставин є порушенням громадського порядку. Після заперечення 
заявника суддя звинуватив його у влаштовуванні скандалу в суді. 

10.  Словесна суперечка продовжувалась між заявником та S.A. на засіданнях, що 
відбулися 16 та 18 серпня 2011 р. З документів, що містяться у матеріалах справи, випливає, 
що в невстановлену дату в серпні 2011 року заявник подав заяву про відвід судді S.A. на 
підставі того, що суддя відхилив усі клопотання захисту та відмовився надати захисту копії 
офіційних стенограм судових засідань, проведених 28 липня та 9, 16 та 18 серпня 2011 року. 

11.  Рішенням Насіміського районного суду від 22 серпня 2011 року відвід, заявлений 
заявником, було відхилено. Це рішення було ухвалено S.A. 

12. З наданої заявником стенограми судового засіданні від 27 серпня 2011 року виплаває, 
що між заявником та S.A. відбулася словесна перепалка під час допиту стороною захисту 
свідка обвинувачення. Серед іншого, заявник попросив свідка відповісти на два наступні 
запитання: «Ви чесна людина?» (Siz namuslu adamsınız?) та «Чи вважаєте ви, що суддя, який 
діє в довільному порядку, може вважатися добросовісним суддею» (Sizcə, özbaşınalıq edən 
hakim vicdanlı hakim hesab edilə bilərmi?). Суддя заперечив проти цих питань і оголосив 
перерву у засіданні. 

13.  Того ж дня суддя постановив ухвалу, якою повідомив ААА про ймовірне порушення 
адвокатської етики (vəkil etikası) заявником. В ухвалі суддя зазначив, що, коли заявник 
попросив свідка відповісти на запитання «Ви вважаєте себе чесною людиною?» 
(Siz özünüzü namuslu insan hesab edirsinizmi?), прокурор заперечив проти запитання, а тому 
головуючий суддя попередив заявника. У відповідь на це заявник сказав наступне: 

«Ви нічого не зможете мені зробити. Робіть усе, що можете зробити. Я визнаю, що влаштовую 
скандал у суді. Якщо ви хочете, я можу також підписати стенограму судового засідання у 
зв'язку з цим» (Siz mənə heç bir şey edə bilməzsiniz, nə edirsinizsə axırıncısını edin. Mən qəbul edirəm 
ki, məhkəmədə qalmaqal yaradıram, istəyirsinizsə dediklərimlə bağlı protokola da qol çəkim). 

Суддя також зазначив, що, незважаючи на його попередження, заявник задавав свідку 
додаткові запитання: «Чи говорило Вам ваше керівництво, що незалежно від того, що Ви 
скажете, суддя S.A. винесе рішення, яке йому потрібно?»  
(Sizə rəhbərlik deyibmi ki, sən nə danışırsan danış, onsuzda hakim Ş.A. ona lazım olan hökmü 
çıxaracaq?); «Що ви очікуєте від цього фальшивого суду?» (Bu saxta məhkəmədən 
nə gözləyirsiniz?); «Чи вважаєте ви, що суддя у даній справі є чесним і добросовісним?» 
(Hakimi namuslu və vicdanlı hakim hesab edirsinizmi?); «Чи бачили ви коли-небудь такого 
свавільного суддю, як S.A.?» (Ş.A. kimi özbaşınalıq edən hakim görmüsünüzmü?). Далі в ухвалі 
було зазначено, що заявник зробив наступну заяву щодо судді: «Я знову вказую на вашу 
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юридичну неграмотність, ви абсолютно не знаєте законодавства» (Sizin hüquqi 
savadsızlığınızı bir daha təsdiqləyirəm, sizin qanunlardan xəbəriniz yoxdur). Суддя також 
вирішив надіслати копію цієї ухвали органам прокуратури для порушення кримінальної 
справи проти заявника відповідно до статті 289 (Неповага до суду) Кримінального кодексу. 
Однак жодне рішення щодо порушення кримінальної справи відносно заявника з приводу 
неповаги до суду не було включено до матеріалів справи. З матеріалів справи також 
випливає, що 27 серпня 2011 року суддя вирішив усунути заявника із справи R.H. 

 14.  Заявнику не було надано копії рішення Насіміського районного суду від 27 серпня 
2011 року та офіційних стенограм судових засідань, що відбулися 9, 16, 18 та 27 серпня 
2011 року. За словами заявника, він та інші адвокати, які брали участь у цих справах, під 
час судових засідань подавали письмові заперечення проти офіційних стенограм судових 
засідань, якими оспорювали їх зміст у редакції, викладеній суддею. Незважаючи на пряму 
вимогу Суду до Уряду надати копії всіх документів, що стосуються дисциплінарного 
провадження щодо заявника, Уряд не надав Суду копії офіційних стенограм згаданих 
судових засідань. 

B.  Дисциплінарне провадження щодо заявника 

15.  14 вересня 2011 року дисциплінарна комісія ААА провела засідання, на якому 
розглянула скаргу судді на заявника та вирішила направити скаргу на розгляд Президіуму 
ААА. (Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyəti – в подальшому – 
Президіум). Спираючись на рішення Насіміського районного суду від 27 серпня 2011 року 
та стенограми вищезазначених судових засідань, дисциплінарна комісія визнала, що 
заявник порушив вимоги статей 14, 16 (I) та 18 Закону «Про адвокатів та адвокатську 
діяльність» (Закон). 

16.  З дослівного звіту судового засідання, поданого заявником до Суду, випливає, що, 
хоча члени дисциплінарної комісії просили заявника дати пояснення щодо скарги, поданої 
проти нього, вони відмовилися надати йому копію рішення Насіміського районного суду 
від 27 серпня 2011 року. У зв'язку з цим заявник заявив, що, оскільки йому не було надано 
копії цього рішення, йому не було відомо про зміст скарги проти нього. Він також зазначив, 
що не ображав суддю Насіміського районного суду та попросив дисциплінарну комісію 
отримати пояснення інших адвокатів, які беруть участь у даних справах. Після цього голова 
дисциплінарної комісії Z.X., відкрито критикував заявника за його часті виступи в ЗМІ та 
його членство в опозиційній партії Мусават. У відповідь заявник заявив, що він не є членом 
жодної політичної партії і що не існує закону, який забороняв би адвокатам з’являтися у 
ЗМІ. Більше того, заявнику відмовили у прийнятті заяви на десяти аркушах щодо суперечок 
між ним та суддею на судових засіданнях Насіміського районного суду. 

17.  16 вересня 2011 року Президіум провів засідання, на якому розглянув скаргу на 
заявника. Він вирішив направити його справу до суду з метою накладення на заявника 
заборони займатися адвокатською діяльністю, посилаючись на статтю 22 (VIII) Закону. 
Президіум також вирішив призупинити діяльність заявника як адвоката до ухвалення 
рішення судом. Президіум визнав, що заявник не дотримався вимог статті 14, 16 (I) та 18 
Закону. У зв'язку з цим Президіум послався на рішення Насіміського районного суду від 27 
серпня 2011 року та витяги із стенограми судових засідань, що відбулися 9, 18 та 27 серпня 
2011 року. Рішення Президіуму було майже ідентичним у формулюваннях рішенню 
дисциплінарної комісії. 

18.  З дослівного звіту засідання, поданого заявником до Суду, випливає, що засідання 
Президіуму відбулося в присутності заявника, який заперечував проти скарги на нього. 
Президент AАA, A.T., підтвердив, що заявнику не було надано копії скарги, поданої проти 
нього, та документів, що були додані до цієї скарги. Більше того, він розкритикував 
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заявника за його часті виступи у ЗМІ, заявивши, що слідчі та судді скаржилися йому на 
заявника. 

19.  30 вересня 2011 року Президіум подав подання до Фузульського районного суду, 
вимагаючи заборонити заявнику займатися адвокатською діяльністю. У цьому поданні 
Президіум також послався на свої попередні рішення, прийняті 26 квітня 2006 р. та 26 
серпня 2009 р., якими заявник був суворо попереджено (ciddi xəbərdarlıq) та винесено 
догану (töhmət) відповідно. 

C.  Судове провадження стосовно заборони заявникові займатися адвокатською 
діяльністю 

20.  У невстановлену дату заявник подав клопотання до Фузульського районного суду, 
просивши суд передати його справу до Наріманівського районного суду. Він обґрунтував 
своє клопотання тим, що його фактичним місцем проживання є м. Баку, а не м. Фузулі. 

21.  Ухвалою від 3 листопада 2011 року Фузульський районний суд відхилив клопотання 
заявника та вирішив продовжити розгляд справи. 

22.  15 грудня 2011 року Фузульський районний суд виніс рішення по суті та постановив 
позбавити заявника права займатися адвокатською діяльністю. Відповідна частина рішення 
сформульована наступним чином: 

«Судом було встановлено, що [заявник] ... був суворо попереджений рішенням 
Президіуму від 26 квітня 2006 року через порушення вимог [Закону] щодо здійснення 
його професійної діяльності, також заявникові було наголошено на необхідності  
дотримання вимог Закону. Рішенням Президіуму від 26 серпня 2009 року було 
розглянуто нове дисциплінарне провадження [щодо заявника] за порушення Закону, в 
результаті якого заявнику було винесено догану. Більше того, під час підготовчого 
провадження, а також в ході судового розгляду справи щодо R.H., в якій останнього 
було звинувачено у вчиненні злочину, передбаченого статтею 233 Кримінального 
кодексу Азербайджанської Республіки, а інтереси обвинуваченого у цій справі 
представляв заявник,  [заявник] .. . образив головуючого та свідка, чим порушив 
адвокатську етику, допустив непристойні висловлювання [nalayiq ifadələr] щодо 
учасників судового процесу, не виконував законні вимоги головуючого, 
використовував непристойні висловлювання щодо суду у своїх промовах, клопотаннях 
та запереченнях, і цими діями створив стресову і нервову ситуацію в судовому 
засіданні. Під час судових засідань, що відбулися 9, 18 та 27 серпня 2011 року, [заявник] 
неодноразово намагався порушити порядок судових засідань, допускаючи зневагу до 
суду, ображаючи учасників судового процесу, навмисно ігнорував попередження 
головуючого судді щодо необхідності дотримуватися порядку та процедури судового 
розгляду; порядок у залі суду було порушено через протиправні дії заявника, в 
результаті яких виникли словесні суперечки, а в судовому засіданні було оголошено 
перерву з метою запобігти цій ситуації. 

Під час судового засідання [заявник] під час здійснення своєї діяльності адвоката, 
грубо порушивши вимоги [Закону], не дотримувався присяги адвоката, адвокатської 
етики та не зробив висновків із дисциплінарних стягнень, накладених на нього раніше. 
Суд вважає, що подання є юридично обґрунтованою, і, оскільки позивач має рацію в 
наданні такого подання щодо відповідача, його необхідно задовольнити. 

Відповідно до статті 14 (I) [Закону] особа, включена до складу Асоціації адвокатів, 
складає  на засіданні Президіуму Асоціації адвокатів перед Державним прапором 
Азербайджанської Республіки присягу наступного змісту:  



НАМАЗОВ проти АЗЕРБАЙДЖАНУ 
 

© Переклад Олександра Дроздова, Віктора Янишена, 
Олени Дроздової, Яни Токарь, Богдана Трофімова 

 

 

«Я урочисто присягаю, що, дотримуючись Конституції та законів Азербайджанської 
Республіки, будучи незалежним, я чесно і сумлінно виконуватиму обов'язки адвоката, 
буду справедливим і принциповим, мужньо і твердо відстоюватиму права і свободи 
людини та зберігатиму адвокатську таємницю під час професійної діяльності». 

Стаття 16 (I) цього Закону передбачає, що, здійснюючи свою професійну діяльність, 
адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю, дотримуватися присяги 
адвоката та діяти відповідно до адвокатської етики, керуючись лише вимогами закону 
і тд. 

Відповідно до статті 18 цього Закону, під час здійснення своєї професійної діяльності 
адвокат повинен виконувати свої обов'язки в порядку, встановленому Законом, 
утримуватися від використання конфіденційної інформації клієнтів в особистих цілях 
та на користь інших осіб, з метою одержання матеріальних благ та в інших цілях, 
утримуватися від дій, несумісних із правозахисною діяльністю, не допускати вчинення 
протиправних дій, грубих і образливих висловлювань та дій, що принижують людську 
честь та гідність, утримуватися від протидії суду у судовому засіданні, від 
перешкоджання тим, хто висловлюється під час судового засідання, від порушення 
порядку судового засідання та дотримуватися інших вимог адвокатської етики, 
встановлених правилами адвокатської етики, прийнятими загальними зборами ААА. 

Відповідно до статті 22 (VIII) цього Закону, якщо є підстави, що слугують підставою 
для виключення адвоката з Асоціації адвокатів, на підставі подання дисциплінарної 
комісії, Президіум Асоціації адвокатів може подати до суду подання щодо позбавлення 
адвоката права на заняття адвокатською діяльністю та призупинити таке право адвоката 
до набрання чинності рішенням суду з цього питання». 

У рішенні було зазначено, що, хоча заявник був належним чином поінформований про 
засідання, він не був присутній на ньому. 

 
23.  23 січня 2012 року заявник оскаржив це рішення. Зокрема, він заперечував, що 

ображав суддю під час судового засідання Насіміського районного суду, а намагався лише 
захистити свого підзахисного. Заявник також стверджував, що його справа не була 
належним чином розглянута ААА, яка хотіла покарати його за незалежність та соціальну 
активність. Він також зазначив, що посилання суду першої інстанції на його попередні 
дисциплінарні стягнення не може мати юридичного значення. У зв'язку з цим він зазначив, 
що щодо нього не можна було ухвалювати рішення про суворе попередження у 2006 році, 
оскільки законодавством не передбачалося такого дисциплінарного стягнення і що в межах 
дисциплінарного провадження, порушеного проти нього у 2009 році, щодо нього ніколи не 
виносилася догана. Заявник також скаржився на те, що, хоча суд першої інстанції послався 
на статтю 22 Закону як правову основу позбавлення його права на заняття адвокатською 
діяльністю, цей Закон не визначав підстав для позбавлення статусу адвоката та не 
відповідав вимогам якості законодавства. Більше того, стягнення на заявника накладено за 
нібито порушення адвокатської етики за відсутності будь-якого правового акту, яким би 
було визначено правила адвокатської етики.  

24.  Під час судового розгляду в суді апеляційної інстанції, на підтвердження своєї версії 
подій, заявник просив суд заслухати свідків, які були присутні у судовому засіданні 27 
серпня 2011 року в Насіміському районному суді. У зв’язку з цим він подав список із 
шістнадцяти свідків, серед яких чотири адвокати, які були присутні під час розгляду справи. 

25.  10 травня 2012 року Ширванський апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без 
задоволення, визнавши, що рішення суду першої інстанції було обґрунтованим. 
Апеляційний суд постановив, що він не міг досліджувати показання свідків, заявлених 
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заявником, оскільки заявник не з’являвся до суду першої інстанції і подав це клопотання, 
не навівши достатніх підстав для його задоволення. Апеляційний суд, однак, залишив поза 
увагою доводи заявника щодо нібито накладених на нього раніше дисциплінарних 
стягнень, а також щодо якості закону та відсутності будь-яких затверджених правил 
адвокатської етики. 

26.  31 жовтня 2012 року заявник подав касаційну скаргу, навівши свої аргументи 
повторно. 

27.  8 травня 2013 року Верховний суд підтвердив рішення Ширванського апеляційного 
суду від 10 травня 2012 року. 

II.  ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

A.  Закон «Про адвокатів та адвокатську діяльність від 28 грудня 1999 (Закон) 

28.  Закон, що діяв на момент розгляду справи щодо заявника, у відповідній своїй частині 
передбачав наступне: 

Стаття 14. Присяга адвоката 
“I.  Особа, прийнята до Асоціації адвокатів, на засіданні Асоціації адвокатів перед 

Державним прапором Азербайджанської Республіки приносить присягу такого змісту: 
«Урочисто присягаю, дотримуючись Конституції і законів Азербайджанської 
Республіки, чесно і сумлінно виконувати свої адвокатські обов'язки, бути справедливим 
і принциповим, сміливо і неухильно захищати права і свободи людини, зберігати 
професійну таємницю … ». 

Стаття 16. Обов’язки адвоката  
“I.  При здійсненні професійної діяльності адвокат зобов'язаний: 
- виконувати вимоги закону, користуватися всіма передбаченими законодавством 
способами для захисту інтересів особи, яку захищає або представляє адвокат; 
- зберігати адвокатську таємницю, дотримуватися присяги адвоката і адвокатської 

етики; 
- керуватися виключно вимогами закону; 
- ... » 

 

Стаття 18. Адвокатська етика (vəkil etikası) 
 Під час здійснення своєї професійної діяльності адвокат повинен виконувати свої 
обов'язки в порядку, встановленому Законом, утримуватися від використання 
конфіденційної інформації клієнтів в особистих цілях та на користь інших осіб, з метою 
одержання матеріальних благ та в інших цілях, утримуватися від дій, несумісних із 
правозахисною діяльністю, не допускати вчинення протиправних дій, грубих і 
образливих висловлювань та дій, що принижують людську честь та гідність, 
утримуватися від протидії суду у судовому засіданні, від перешкоджання тим, хто 
висловлюється під час судового засідання, від порушення порядку судового засідання 
та дотримуватися інших вимог адвокатської етики, встановлених правилами 
адвокатської етики, прийнятими загальними зборами Асоціації адвокатів 
Азербайджану. 
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Стаття 21. Дисциплінарна комісія адвокатів 

«I. Дисциплінарна комісія адвокатів створюється у складі Асоціації адвокатів з метою 
розгляду скарг та заяв, що стосуються дисциплінарних порушень, вчинених адвокатами 
під час виконання своїх професійних обов'язків, а також для вирішення питань, що 
стосуються їх дисциплінарної відповідальності. 

...» 

Стаття 22. Дисциплінарна відповідальність адвокатів 
«I.  Адвокат притягується до дисциплінарної відповідальності у разі виявлення 

порушення положень цього Закону та інших законодавчих актів, правил поведінки 
адвокатів (vəkillərin davranış qaydaları haqqında Əsasnamə), та норм адвокатської етики 
(vəkil etikası normaları) при виконанні свого професійного обов'язку.... 

VI.  Президіум Асоціаії адвокатів підставі подання дисциплінарної комісії може 
застосувати стосовно адвоката наступні дисциплінарні стягнення на: 

попередження (irad tutma); 
догана (töhmət); 

відсторонення від практики на період від трьох місяців до одного року; 
... 
VIII.  Якщо є підстави, які слугують підставою для виключення (xaric edilməyə səbəb 

ola biləcək əsaslar) адвоката з членів Асоціації адвокатів, Президіум Асоціації адвокатів, 
на підставі подання дисциплінарної комісії, може звернутися до суду для вирішення 
питання для позбавлення адвоката права на заняття адвокатською діяльністю та 
призупинити діяльність адвоката до набрання чинності рішенням суду з цього 
питання». 

B.  Правила поведінки адвокатів (“Правила”) 

29. Вперше Правила були прийняті загальними зборами ААА, що відбулися 8 грудня 
2012 року. 

III.  ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ АКТИ 

30.  Рекомендація № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про свободу 
професійної діяльності адвокатів (прийнята 25 жовтня 2000 р.) передбачає наступне: 

«Комітет міністрів... 
... підкреслюючи засадничу роль, яку адвокати і професійні об’єднання адвокатів 

відіграють у забезпеченні захисту прав людини і основоположних свобод;  
бажаючи просувати свободу професійної діяльності адвокатів для захисту 

верховенства права, в чому беруть участь адвокати, зокрема виконуючи функцію 
відстоювання особистих свобод;  

усвідомлюючи потребу в справедливій системі відправлення правосуддя, яка гарантує 
незалежність адвокатів у виконанні їхніх професійних функцій без будь-яких 
неналежних обмежень, впливу, стимулювання, тиску, погроз чи втручань, прямих або 
опосередкованих, з будь-якого боку чи з будь-якої причини; 
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... рекомендує урядам держав-членів вжити або посилити в залежності від обставин 
всі заходи, які вони вважають необхідними для виконання принципів, викладених у цій 
Рекомендації. 

... 
Принцип VI – Дисциплінарне провадження 
1. У випадках, коли адвокати не діють у відповідності з професійними стандартами, 

викладеними в кодексах професійної поведінки, які розроблені адвокатськими 
колегіями чи іншими професійними об’єднаннями адвокатів або встановлені 
законодавством, слід вживати належних заходів, включаючи дисциплінарне 
провадження.  

2. Адвокатські колегії та інші професійні об’єднання адвокатів слід наділити 
відповідальністю за здійснення дисциплінарного провадження щодо адвокатів або у 
належних випадках правом брати участь в такому провадженні.  

3. Дисциплінарне провадження має здійснюватися з повним додержанням принципів 
і норм, викладених у Європейській конвенції з прав людини, включаючи право адвоката 
брати участь у провадженні щодо нього і клопотати про перегляд прийнятого рішення 
в судовій інстанції. 

4. При визначенні санкцій за дисциплінарні порушення адвокатів слід дотримуватися 
принципу пропорційності». 

31.  Основні положення про роль адвокатів (прийняті VIII Конгресом Організації 
Об'єднаних Націй щодо запобігання злочинності та поводження з правопорушниками, що 
проходив в Гавані, Куба, з 27 серпня по 7 вересня 1990 року), передбачають, зокрема: 

“Дисциплінарні провадження 
26. Адвокати через свої відповідні органи, або ж законодавчі органи, розроблюють у 

відповідності до національного законодавства, звичаїв і визнаних міжнародних 
стандартів та норм кодекси професійної поведінки адвокатів. 

27.  Звинувачення або скарги на адвокатів, що пов’язані із здійсненням ними своєї 
професійної діяльності, підлягають найскорішому та об’єктивному розгляду у 
відповідності з належними процедурі. Адвокати мають право на справедливий розгляд 
такої справи, включаючи право на залучення адвоката на власний вибір. 

28. Дисциплінарні провадження щодо адвокатів здійснюються неупередженим 
дисциплінарним комітетом, який утворюються адвокатами у складі незалежного 
органу, передбаченого законом, або у суді та підлягають незалежному судовому 
контролю. 

29. Усі дисциплінарні стягнення визначаються у відповідності до кодексу професійної 
поведінки та іншими визнаними стандартами і професійною етикою, а також у світлі 
даних принципів.  

      

ПРАВО 

I.  СТВЕРДЖУВАНЯ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ 
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32.  Спираючись на статтю 6 Конвенції, заявник скаржився на те, що позбавлення його 
права на заняття адвокатською діяльністю було незаконним та порушувало його права, 
захищені Конвенцією, і що національні провадження були несправедливими. 

33.  Суду належить провідна роль щодо здійснення юридичної кваліфікації фактів справи 
і він не обмежується юридичною кваліфікацією, наведеною сторонами (див. Aksu v. 
Turkey [ВП], № 4149/04 та 41029/04, § 43, ЄСПЛ 2012). Скаргу характеризують факти, про 
які йдеться в ній, а не лише юридичні підстави чи аргументи, на які здійснюються 
посилання  (див. Radomilja and Others v. Croatia [ВП], № 37685/10 та 22768/12, §§ 123-26, 
20 березня 2018, та Molla Sali v. Greece [ВП], № 20452/14, § 85, 19 грудня 2018). Тому в цій 
справі Суд вважає, що скаргу заявника слід розглядати відповідно до статті 8 Конвенції, яка 
передбачає наступне: 

 
«1. Кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого 

житла і кореспонденції. 
2. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за 

винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у 
демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи 
економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для 
захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб». 

A.  Прийнятність 

34.  Напочатку Суд зауважує, що Уряд не висловив жодних заперечень щодо 
застосовності статті 8 до цієї справи. У зв'язку з цим Суд повторює, що поняття «приватне 
життя» у розумінні статті 8 Конвенції є терміном з широким значенням, яке не піддається 
вичерпному тлумаченню. Воно може охоплювати різні аспекти фізичної та соціальної 
ідентичності людини. Стаття 8 додатково захищає право на особистісний розвиток та право 
на встановлення та розвиток відносин з іншими людьми та зовнішнім світом, включаючи 
відносини професійного чи ділового характеру. Зрештою, протягом свого трудового життя 
більшість людей мають значну можливість розвивати стосунки із зовнішнім світом 
(див. Denisov v. Ukraine [ВП], № 76639/11, §§ 95-96, §§ 100-09, §§ 115-17, 25 вересня 2018). 
У цьому випадку безперечно, що позбавлення заявника права на заняття адвокатською 
діяльністю за професійний проступок завадило йому займатися своєю професією, а отже, 
вплинуло на широке коло його професійних та інших стосунків і посягало на його 
професійну та соціальну репутацію. Таким чином, Суд вважає, що оскаржуваний захід мав 
дуже серйозні наслідки для заявника і вплинув на його особисте життя в дуже значній мірі 
(див. для порівняння Denisov, згадане вище, §§ 123 та 125). Відповідно стаття 8 
застосовується. 

35.  Суд зазначає, що заява щодо статті 1 Протоколу № 1 не є явно необґрунтованою у 
значенні пункту 3 (а) статті 35 Конвенції, або неприйнятною з будь-якої іншої підстави. 
Тому її слід визнати прийнятною. 

B.  Суть 

1.  Доводи сторін 

(a)  Заявник 
36.  Заявник стверджував, що позбавлення його права на заняття адвокатською 

діяльністю було незаконним, оскільки стаття 22 (VIII) Закону не відповідала вимогам якості 
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закону. Зокрема, стаття 22 (VIII) Закону не передбачала жодного визначення поняття 
«підстав» для позбавлення адвоката права на заняття адвокатською діяльністю, і це поняття 
являло собою нечітке формулювання, що не має достатньої ясності та точності. Він також 
зазначив, що, хоча його позбавили права на заняття адвокатською діяльністю за порушення 
адвокатської етики, на той момент відповідні Правила ще не набрали чинності. Заявник 
також зазначив, що це втручання не переслідувало жодної легітимної мети. 

37.  Що стосується обґрунтованості втручання, то заявник визнав, що під час судового 
засідання 27 серпня 2011 року він поставив свідку питання «Ви чесна 
людина?» (Siz namuslu adamsınız?) та «Чи вважаєте ви, що суддя, який діє в довільному 
порядку, може вважатися добросовісним суддею?» 
(Sizcə, özbaşınalıq edən hakim vicdanlı hakim hesab edilə bilərmi?), однак наголосив, що він 
не використовував інших виразів, на які посилався суддя Насіміського районного суду у 
своєму рішенні від 27 серпня 2011 року. У зв'язку з цим він стверджував, що його слова 
були неправильно зафіксовані і що стенограми відповідних судових засідань були 
підроблені суддями. Заявник також стверджував, що позбавлення його права на заняття 
адвокатською діяльністю було суворим та непропорційним заходом, який не був 
необхідним демократичному суспільству. 

 (b)  Уряд 
38.  Уряд погодився, що позбавлення заявника права на заняття адвокатською діяльністю 

було втручанням у його право на повагу до його приватного життя. Це втручання було 
передбачене статтею 22 Закону і переслідувало легітимну мету запобігання заворушенням 
чи злочину. 

39.  Що стосується необхідності в демократичному суспільстві, спираючись на 
відповідну прецедентну практику Суду, Уряд підкреслив ключову роль адвокатів у 
здійсненні правосуддя. Уряд заявив, що проти заявника було порушено дисциплінарне 
провадження через порушення адвокатської етики та образливих висловлювані і 
неприйнятної поведінки щодо судді. Уряд також заявив, що національні органи влади не 
вийшли за межі свободи розсуду щодо покарання заявника, оскільки це був не перший раз, 
коли він порушив відповідні вимоги норм, що регулюють адвокатську діяльність. У зв'язку 
з цим Уряд послався на два рішення Президіуму, згідно з якими заявника було серйозно 
попереджено 26 квітня 2006 року та було винесено догану 26 серпня 2009 року. 

 
2.  Позиція Суду 

(a)  Чи мало місце втручання 
40.  Суд зазначає, що в цій справі сторонами не заперечується те, що позбавлення 

заявника права на заняття адвокатською діяльністю, яке заважає йому здійснювати 
адвокатську діяльність, було втручанням у реалізацію його права на повагу до свого 
приватного життя, гарантованого статтею 8 Конвенції . Суд поділяє цю позицію 
(див. Bigaeva v. Greece, № 26713/05, §§ 22-25, 28 травня 2009; Mateescu v. Romania, 
№ 1944/10, § 27, 14 січня 2014; та Lekavičienė v. Lithuania, № 48427/09, § 38, 27 червня 2017). 

(b)  Чи було втручання виправданим 
41. Статтю 8 Конвенції порушуватиме таке втручання, що не може бути виправданим 

згідно з пунктом 2 статті 8 як здійснюване «відповідно до закону» та яке не переслідуватиме 
одну або декілька законних цілей, перелічених у цій статті, і не буде «необхідними у 
демократичному суспільстві» для досягнення поставленої мети або цілей.  
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(i)  Чи було втручання здійснено відповідно до закону 
42.  Суд зауважує, що стаття 22 (VIII) Закону передбачала, що якщо існують підстави, 

що слугують підставою для виключення адвоката з ААА, Президіум може на підставі 
подання дисциплінарної комісії звернутися до суд для вирішення питання про позбавлення 
права на заняття адвокатською діяльністю та призупинити таке право до набрання законної 
сили рішенням суду з цього питання (див. пункт 28 вище). Більше того, хоча Правила були 
прийняті лише 8 грудня 2012 року, стаття 18 Закону також містила положення, що 
стосуються адвокатської етики (див. пункти 28 та 29 вище). Отже, Суд погоджується з тим, 
що санкція, накладена на заявника, мала підставу у національному законодавстві і що закон 
був доступним. 

43.  Стосовно аргументу заявника про те, що стаття 22 (VIII) Закону не відповідає 
вимогам якості закону, оскільки поняття «підстави», не мало достатньої ясності та точності 
в аспекті висновку щодо необхідності втручання (див. пункти 51 та 52 нижче), Суд не 
вважає за необхідне встановлювати цей момент у даній справі. (див. Özpınar v. Turkey, 
№ 20999/04, § 54, 19 жовтня 2010, та Şahin Kuş v. Turkey, № 33160/04, § 
43, 7 червня 2016). Таким чином, Суд залишає відкритим питання про те, чи може 
втручання у право заявника на повагу його приватного життя вважатись таким, що було 
здійснено «відповідно до закону» у розумінні пункту 2 статті 8 Конвенції. 

(ii)  Чи переслідувало втручання легітимну мету 
44.  Суд зауважує, що сторони не погодилися щодо легітимності мети, яку переслідувало 

втручання (див. пункти 36 та 38 вище). Суд, однак, підтримує оцінку Уряду в тому, що 
втручання переслідувало законну мету «запобігання заворушенням», оскільки йдеться про 
регулювання юридичної професії, яка бере участь у належному здійсненні правосуддя 
(див. Bigaeva, згадане вище, § 31). 

(iii)  Чи було втручання «необхідним у демократичному суспільстві» 
45.  Втручання буде вважатися «необхідним у демократичному суспільстві» для 

досягнення легітимної мети, якщо воно відповідає «нагальній суспільній потребі», і, 
зокрема, якщо воно пропорційне легітимній меті, яку переслідує, і якщо причини, які 
наводять національні органи, для його обґрунтування, є «релевантними та достатніми» 
(див. Fernández Martínez v. Spain [ВП], № 56030/07, § 124, ЄСПЛ 2014 (витяги)). 
Справедливість провадження та надані процесуальні гарантії є чинниками, які слід 
враховувати при оцінці пропорційності втручання у право на повагу до приватного життя 
відповідно до статті 8 Конвенції (див. İhsan Ay v. Turkey, № 34288/04, § 37, 21 січня 2014). 

46.  Що стосується регулювання юридичної професії, Суд також вважає за необхідне 
повторити, що належне функціонування судів було б неможливим без відносин, заснованих 
на довірі та взаємоповазі між різними учасниками правосуддя, на чолі яких є суддями та 
адвокатами (див. Bono v. France, № 29024/11, § 51, 15 грудня 2015, та Ottan v. 
France, № 41841/12, § 72, 19 квітня 2018). Особливий статус адвокатів надає їм центральне 
місце в здійсненні правосуддя як посередникам між громадськістю та судами. Ця особлива 
роль адвокатів, як незалежних професіоналів, у здійсненні правосуддя тягне за собою низку 
обов'язків, особливо щодо поведінки адвокатів. Хоча на них поширюються обмеження 
щодо їхньої професійної поведінки: вони мають бути стриманими, чесними та гідними; 
вони також користуються ексклюзивними правами та привілеями, які можуть різнитися в 
залежності від юрисдикцій - серед них, як правило, певна свобода аргументації, що 
використовується в суді (див. Morice v. France [ВП], № 29369/10, §§ 132-33, ЄСПЛ 2015). 
Крім того, професійні асоціації адвокатів відіграють фундаментальну роль у забезпеченні 
захисту прав людини і тому повинні мати можливість діяти незалежно, а повага до колег по 
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професії та саморегуляція юридичної професії мають першочергове значення 
(див. Jankauskas v. Lithuania (№ 2), № 50446/09, § 78, 27 червня 2017). 

47.  Враховуючи обставини даної справи, Суд зауважує, що після дисциплінарного 
провадження, порушеного проти заявника, Президіум прийняв рішення направити подання 
щодо заявника до Фузульського районного суду, який постановив позбавити заявника права 
на заняття адвокатською діяльністю за порушення адвокатської етики рішенням від 15 
грудня 2011 року. Це рішення підтримано Ширванським апеляційним судом та Верховний 
суд 10 травня 2012 року та 8 травня 2013 року відповідно. 

48.  У ході дисциплінарного та судового розгляду, а також перед Судом заявник 
стверджував, що його  слова були відображені неправильно та що стенограми відповідних 
судових засідань були підроблені суддею. У зв'язку з цим Суд зазначає, що, незважаючи на 
своє безпосереднє прохання до Уряду надати копії всіх документів, що стосуються 
дисциплінарного провадження щодо заявника, Уряд не надав Суду копію стенограм 
судових засідань, проведених на 9, 18 та 27 серпня 2011 року Насіміським районним судом. 
Однак Суд не вважає за необхідне досліджувати в цій справі, чи всі слова, про які йдеться, 
дійсно належали заявнику, оскільки в будь-якому випадку оскаржуване втручання не було 
необхідне в демократичному суспільстві з наступних причин. 

49.  Суд зауважує, що дисциплінарне провадження щодо заявника було розпочато та 
проведено дисциплінарною комісією та Президіумом ААА, який є саморегулюючим 
органом адвокатури. Суд, однак, зазначає, що заявник користувався дуже малим обсягом 
гарантій у цих дисциплінарних провадженнях (порівняй Özpınar, згадане вище, § 77). 
Зокрема, хоча дисциплінарна комісія та Президіум ААА прямо посилаються на рішення 
Насіміського районного суду від 27 серпня 2011 року та витяги із стенограм судових 
засідань, які відбулися 9, 18 та 27 серпня 2011 року, коли вони накладали дисциплінарне 
стягнення на заявника, вони відмовили заявникові у наданні копій цих документів, 
незважаючи на чіткий запит заявника з цього приводу. Дисциплінарна комісія також 
відмовилася заслуховувати свідчення інших адвокатів, які брали участь у вищезазначених 
слуханнях, перед Насіміським районним судом з метою з'ясування подій, що призвели до 
подання дисциплінарної скарги на заявника. Суд також не може залишити поза увагою той 
факт, що голова дисциплінарної комісії та голова ААА відкрито критикували заявника за 
його часті виступи у ЗМІ та його приналежність до опозиційної політичної партії, що не 
було пов'язано з предметом порушеного дисциплінарного провадження проти нього. 

50.  Що стосується судового провадження по позбавленню заявника права на заняття 
адвокатською діяльністю, Суд зазначає, що національні суди не лише не усунули 
вищезазначені недоліки дисциплінарного провадження, але й не змогли достатньо оцінити 
пропорційність втручання. Суд вважає за необхідне звернути увагу на Рекомендацію R 
(2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про свободу професійної діяльності 
адвокатів, яка чітко зазначає, що принцип пропорційності має бути дотримано при 
визначенні санкції за вчинення адвокатами дисциплінарних правопорушень (див. п. 30 
вище). Однак у цій справі національні суди обмежилися у своїх рішеннях посиланням на 
попередні дисциплінарні стягнення заявника, ігноруючи той факт, що, навіть припускаючи, 
що заявнику було оголошено серйозне попередження рішенням Президіуму від 26 квітня 
2006 р., таке рішення не може розглядатися як дисциплінарне стягнення, оскільки стаття 22 
Закону не передбачала такого дисциплінарного стягнення (див. пункт 28 вище). Крім того, 
суди не навели жодної причини того, чому більш м’яка санкція, така як відсторонення від 
заняття адвокатською діяльністю на період від трьох місяців до одного року, як це 
передбачено статтею 22 Закону, не могла бути застосована щодо заявника замість 
позбавлення його права на заняття адвокатської діяльності, та не вказали чому менш 
суворою санкцією не можна було досягнути мети, яка ставилася під час накладення 
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дисциплінарного стягнення на заявника (див. Igor Kabanov v. Russia, № 8921/05, §§ 55 та 57, 
3 лютого 2011). 

51.  Вищевикладені міркування є достатніми для того, щоб Суд міг зробити висновок про 
те, що підстави, викладені національними судами на підтримку обрання дисциплінарного 
стягнення заявникові саме у формі позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю, 
не були релевантними та достатніми, і що санкція, накладена на заявника, була 
непропорційною легітимній переслідуваній меті. 

52.  Відповідно, мало місце порушення статті 8 Конвенції. 

II.  ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ  

53.  Стаття 41 Конвенції передбачає: 
 
«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє 

право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, 
Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію». 

 
A.  Шкода 

1.  Майнова шкода 
54.  Заявник вимагав 5 тис. Азербайджанських манатів (AZN) на відшкодування 

майнової шкоди, стверджуючи, що він втратив заробіток на 5 років через позбавлення його 
права на заняття адвокатською діяльністю. У зв'язку з цим заявник заявив, що позов 
обґрунтовано розрахунком середнього доходу адвоката в Азербайджані, який становить 
1000 манатів на рік. 

55.  Уряд попросив Суд відмовити в задоволенні цієї вимоги, заявивши, що вона 
необґрунтована. 

56.  Суд повторює, що відповідно до правила 60 Регламенту Суду будь-яка вимога про 
справедливу сатисфакцію повинна бути деталізована та подана у письмовій формі разом із 
відповідними підтверджуючими документами чи ваучерами, у разі відсутності яких Суд 
може відхилити заяву повністю або частково. У цій справі, навіть припускаючи, що існує 
причинний зв’язок між заявленою шкодою та виявленим порушенням, Суд зауважує, що 
заявник не подав жодних документальних підтверджень, на обґрунтування цієї вимоги. 
Хоча Суд визнає, що за таких обставин може бути важко точно підрахувати втрати 
заробітку, загальне посилання на середньорічний дохід адвоката в Азербайджані, без будь-
яких розрахунків раніше отримуваних заявником доходів або розрахунків доходів заявника 
за певний період, явно не є достатньою підставою для оцінки судом майнової шкоди 
(див. Hajibeyli and Aliyev v. Azerbaijan, № 6477/08 та 10414/08, § 73, 19 квітня 2018). 

57.  З вищезазначених причин Суд відхиляє вимогу заявника щодо матеріальної шкоди. 

2.  Моральна шкода 
58.  Заявник вимагав 30 000 євро (євро) відшкодування моральної шкоди. 
59.  Уряд стверджував, що заявлена заявником сума була необґрунтована. Уряд вказував, 

що в будь-якому випадку виявлення порушення буде достатньою справедливою 
сатисфакцією. 

60.  Суд вважає, що заявник зазнав моральної шкоди, яка не може бути відшкодована 
виключно шляхом встановлення порушення Конвенції. Надаючи свою справедливу оцінку, 
як того вимагає стаття 41 Конвенції, Суд присуджує заявнику суму 7000 євро в частині цієї 
вимоги, плюс будь-який податок, який може нараховуватися на цю суму. 
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B.  Витрати та судові витрати 

61.  Заявник вимагав 1200 євро витрат, понесених у зв’язку зі зверненням до Суду. Він 
також вимагав 595 євро витрат на переклад. На підтвердження цієї вимоги він подав до 
Суду два договори: зі своїм представником та перекладачем. Він також подав два 
документи, в яких уточнювалися послуги, що надаються представником та перекладачем. 
У документі, що визначає послуги представника, йдеться про підготовку заяви, поданої до 
Суду, заперечення щодо заяв Уряду та вимоги щодо справедливої компенсації. 

62.  Уряд стверджував, що вимоги є надмірними, і просив Суд застосувати суворий 
підхід до вимог заявника. також Уряд заявив, що представник заявника не надав 
довіреності. Уряд також зазначив, що договір між представником та заявником був 
підписаний 23 травня 2016 року, а ім'я представника не було зазначено в початковій заяві 
заявника, поданій до Суду. 

63.  Суд спочатку зазначає, що заявник надав Суду довіреність від 8 червня 2016 року, 
яка була належним чином підписана заявником та його представником. Копія такої 
довіреності разом із зауваженнями заявника була надіслана Уряду 6 липня 2016 року. Суд 
додатково підтверджує, що заявник має право на відшкодування витрат та збитків лише в 
тому випадку, якщо було показано, що вони були фактично понесені та були вимушеними, 
є розумними. У даній справі, хоча документ із зазначенням послуг представника стосується 
підготовки заяви, поданої до Суду, з документів у матеріалах справи вбачається, що заявник 
не мав представника, коли він подав свою заяву до Суду. Таким чином, заяву заявника не 
підготував його представник, і обсяг роботи, виконаної останнім у зв’язку зі зверненням 
заявника до Суду, обмежувався підготовкою заперечень заявника та вимогами щодо 
справедливої сатисфакції. Беручи до уваги ці факти, а також документи, якими володіє Суд, 
а також вищезазначені критерії, Суд вважає розумним присудити заявникові суму в розмірі 
850 євро, яка покриває витрати за всіма видами витрат та судових витрат у зв’язку зі 
зверненням до суду. 

 
C.  Пеня 
 
64.  Суд вважає за належне призначити пеню на підставі граничної позичкової ставки 

Європейського центрального банку, до якої має бути додано три відсоткові пункти. 
 

З ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО, 

1.  Визнає заяву прийнятною; 
  

2.  Постановляє, що мало місце порушення статті 8 Конвенції; 
  
3.  Постановляє 

(a)  що Держава-відповідач повинна виплатити заявникові протягом трьох місяців з дня 
набрання законної сили цим рішенням відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції 
наступні суми, що будуть конвертовані у валюту Держави-відповідача за курсом, що 
діятиме на дату виплати: 

(i)  7 000 євро плюс будь-який податок, що може бути стягнуто з заявника, як 
відшкодування моральної шкоди; 
(ii)  850 євро плюс будь-який податок, що може бути стягнуто з заявника, як 
відшкодування витрат та збитків у зв’язку зі зверненням до суду;  
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(b)  із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на 
вищезазначену суму нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі 
граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти; 

  
4.  Відхиляє інші вимоги заявника щодо справедливої сатисфакції. 

Учинено англійською мовою і повідомлено письмово 30 січня 2020 року відповідно до 
Правила 77 §§ 2 та 3  Регламенту Суду 

Клаудія Вестердік (Claudia Westerdiek)  Ангеліка Нуссбергер (Angelika Nußberger) 
Секретар        Голова 

 


