
 
 

 
 

 
 

ДРУГА СЕКЦІЯ 
 
 

СПРАВА СІГУРДУР ЕІНАРССОН ТА ІНШІ ПРОТИ ІСЛАНДІЇ  
 

(Заява № 39757/15) 
 

© Переклад з англійської мови та опрацювання цього рішення здійснено: адвокатом, членом 
Комісії з питань правової реформи при Президентові України, Президентом Спілки адвокатів 
України, членом Науково-консультативних рад Конституційного Суду України, Верховного 
Суду та Національної асоціації адвокатів України, заступником голови Галузевої експертної 
ради у галузі знань 08 «Право», Головою Комітету НААУ з питань БПД, доцентом кафедри 

кримінального процесу НЮУ ім. Я. Мудрого, кандидатом юридичних наук, доцентом, 
заслуженим юристом України  

Олександром Дроздовим 
адвокатом, кандидатом юридичних наук, доцентом кафедри кримінального права і правосуддя 

Міжнародного економіко-гуманітраного університету ім. акад. С. Дем’янчука, директором 
Адвокатського бюро «Дроздова та партнери», заступником Голови Комітету медичного і 

фармацевтичного права та біотетики НААУ 
Оленою Дроздовою 

помічником адвоката Адвокатського об’єднання «Адвокатська фірма «Алін і Ко»,  
кандидатом юридичних наук 

Віктором Голубом 
  

Офіційне цитування: CASE of Sigurður Einarsson and Others v. Iceland (аpplication no. 39757/15) 
Офіційний текст англійською мовою: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-193494  

 
 

РІШЕННЯ 
 

СТРАСБУРГ 
 

4 червня 2019 
 

ОСТАТОЧНЕ 
 

04/09/2019 
 

Це рішення є остаточним на підставі п.2 статті 44 Конвенції. Воно може 
підлягати редакційному перегляду. 





СІГУРДУР ЕІНАРССОН ТА ІНШІ ПРОТИ ІСЛАНДІЇ – РІШЕННЯ 
© Переклад Олександра Дроздова, Олени Дроздової, Віктора Голуба 

 1 
 

 

У справі Сігурдур Еінарссон та інші проти Ісландії, 
Європейський суд з прав людини (Друга Секція) засідає у складі 

Палати, яка складається з: 
 п. Пола Лемменса (Paul Lemmens), Президент, 
 п. Джулії Лафранк (Julia Laffranque), 
 п. Валеріу Гріцко (Valeriu Griţco), 
 п. Стефані Мороу-Вікстром (Stéphanie Mourou-Vikström), 
 п. Арнфіна Бордсена (Arnfinn Bårdsen), 
 п. Даріана Павлі (Darian Pavli), суддей, 
 п. Рагнхілдур Хелгадоттір (Ragnhildur Helgadóttir),судді ad hoc, 
та п.Стенлі Найсміта (Stanley Naismith), Секретаря Секції, 

Розглянувши справу на закритому засіданні 30 квітня 2019, 
Виносить наступне рішення, яке було прийнято в цей день: 
 

ПРОЦЕДУРА 

1.  Справа розпочата за заявою (№ 39757/15) проти Республіки 
Ісландія, що подана до Суду відповідно до статті 34 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція) 
чотирма ісландськими громадянами, п. Сігурдуром Еінарссоном, п. 
Хреідар Мар Сігурдссоном, п. Олафуром Олафссоном та п. Магнусом 
Гудмундссоном (далі - заявники) 10 серпня 2015 р. 

2.  Заявники були представлені паном Е. Верлоуффом, юристом, що 
практикує в м. Хернінг, Данія. Уряд Ісландії (далі - Уряд) був 
представлений їхнім Уповноваженим, пані Рагнхілдур Х’ялтадоттір. 

3.  Заявники, зокрема, стверджували, що у кримінальному 
провадженні проти них, їм було відмовлено у повному доступі до 
справи, що була у обвинувачення, що було докладено недостатньо 
зусиль для виклику двох ключових свідків та що Верховний Суд не 
був неупереджений по відношенню до посади, яку займає член родини 
одного з його суддів. Вони посилаються на частини 1 та 3 (b) і (d) 
статті 6 Конвенції з цього приводу. Крім того, заявники скаржилися, 
що розмови з їх захисниками були перехоплені та записані з 
порушенням національного законодавства. Вони посилаються на 
статтю 8 Конвенції з цього приводу. 

4.  15 червня 2016 року Уряду було подано повідомлення про 
вищезазначені скарги, а решта заяви була визнана неприйнятною 
відповідно до пункту 3 Правила 54 Регламенту Суду. 

5.  Пан Роберт Спано, суддя обраний від Ісландії, відведений від 
справи (Правило 28 Регламенту Суду). Відповідно, пані Рагнхілдур 
Хелгадоттір була призначена для розгляду справи як суддя ad hoc 
(частина 4 статті 26 Конвенції та пункт 1 Правило 29). 
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ФАКТИ 

I. ОБСТАВИНИ СПРАВИ 

6.  Заявник Сігурдур Еінарссон народився в 1960 році та проживає в 
Рейк’явіку. Заявник Хреідар Мар Сігурдссон народився в 1970 році та 
проживає в Люксембурзі. Заявник Олафур Олафссон народився в 1957 
році та проживає в Пулі, Швейцарія. Заявник Магнус Гудмундссон 
народився в 1970 році та проживає в Люксембурзі. 

A. Передумови справи 

7.  Восени 2008 року криза вразила ісландський фінансовий сектор, 
що, серед іншого, призвело до краху одного з найбільших банків 
Ісландії – Каупцінг банкі хф.(далі - Каупцінг). 9 жовтня 2008 року 
Орган фінансового нагляду (далі - ОФН) скористався своїми 
повноваженнями перебрати на себе повноту влади наданої зборам 
акціонерів і негайно взяти на себе управління Каупцінгом, звільнивши 
Раду директорів і призначивши Комітет з врегулювання управляти 
банком. У грудні 2008 року був створений Офіс спеціального 
прокурора з метою розслідування потенційної злочинної поведінки у 
зв'язку з фінансовою кризою та, за необхідності, для притягнення до 
відповідальності винних осіб. Спеціальний прокурор мав 
повноваження надані поліції для розслідування кримінальних справ, а 
також прокурорські повноваження. 

B. Кримінальне провадження проти заявників 

8.  У той час заявники обіймали наступні посади: Сігурдур 
Еінарссон був Головою Правління Каупцінгу та Головою Ради 
Кредитного комітету; Хреідар Мар Сігурдссон був Виконавчим 
директором Каупцінгу і членом Ради Кредитного комітету; Олафур 
Олафссон був мажоритарним власником компанії, яка опосередковано 
володіла іншою компанією, яка була на той час другим найбільшим 
акціонером у Каупцінгу, маючи 9,88% акцій; Магнус Гудмундссон був 
Виконавчим директором дочірньої компанії Каупцінгу, Каупцінг Банк 
Люксембург С.А. (далі - КБЛ). 

9.  22 вересня 2008 року Каупцінг опублікував прес-реліз, в якому 
заявив, що компанія Q, яка опосередковано належить Шейху 
Мухаммеду бін Халіфа Аль Тані (далі - Аль Тані), члену королівської 
родини Катару та заможному бізнесмену, купила 5,01% акцій 
статутного капіталу Каупцінгу за 25,599,000,000 ісландських крон 
(ISK). Розслідування показало, що Каупцінг надав позику на всю суму 
придбаних акцій, якими володів сам банк до їх продажу: дві компанії 
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на Британських Віргінських островах, ST та GA, перша з яких була у 
власності Аль Тані, а остання у власності заявника Олафура 
Олафссона, отримали кредит від Капцінгу у розмірі половини від суми 
покупки кожна, яку вони потім позичили кіпрській компанії CS, що 
була власністю обох зазначених компаній. Тоді CS надала позику Q на 
суму придбаних акцій. Усі кредитні трансакції та оплата акцій були 
здійснені 29 вересня 2008 року. Незадовго до цього Каупцінг також 
надав BT, іншій компанії, що опосередковано належить Аль Тані, 
позику в розмірі 50,000,000 доларів США (USD), що була 
перерахована 19 вересня на рахунок BT у дочірній компанії Каупцінгу, 
КБЛ. Ні позика GA, ні позика BT не мали обов'язкового схвалення 
Ради Кредитного комітету Каупцінгу, а забезпечення для них або не 
було або було недостатнім. 

10.  9 грудня 2008 року ОФН було повідомлено про можливі 
підозрілі трансакції в операціях Каупцінгу незадовго до того, як банк 
розвалився. Провівши розслідування, ОФН 13 березня 2009 року 
подало скаргу Спеціальному прокурору. Спеціальний прокурор провів 
кримінальне розслідування, яке тривало майже три роки та призвело 
до значного збору даних (див. п.п. 14-25 нижче). Більше того, 
телефонні розмови заявників та десяти інших осіб були перехоплені. 

11.  16 лютого 2012 року Спеціальний прокурор склав 
обвинувальний акт, в якому висунув обвинувачення Хреідару Мар 
Сігурдссону та Сігурдуру Еінарссону у зловживанні довірою 
відповідно до статті 249 Кримінального кодексу та двом іншим 
заявникам у участі в деяких з цих злочинів. Ці обвинувачення по суті 
стосувалися надання незабезпечених позик без відповідних дозволів. 
Крім того, всі заявники були обвинувачені у маніпулюванні ринком 
відповідно до розділу 117 Закону № 108/2007 “Про операції з цінними 
паперами” за надання неправдивої картини таких операцій. 

12.  Справа була передана до Рейк'явіцького районного суду 7 
березня 2012 року, а основне слухання відбулося з 4 по 14 листопада 
2013 року. Сорок свідків дали показання, включаючи заявників. 12 
грудня 2013 року районний суд виніс своє рішення, визнавши 
заявників винними у висунутих обвинуваченнях та призначивши їх 
покаранням у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти з 
половиною років. 

13.  Заявники подали апеляцію до Верховного Суду, який у рішенні 
від 12 лютого 2015 року визнав заявника Олафура Олафссона винним у 
маніпулюванні ринком, а інших трьох заявників винними у 
зловживанні довірою та маніпулюванні ринком. Хреідар Мар 
Сігурдссон був засуджений до п’яти років та шести місяців 
позбавлення волі, Сігурдур Еінарссон був засуджений до чотирьох 



4 SIGURÐUR EINARSSON AND OTHERS v. ICELANDJUDGMENT 

 

років позбавлення волі, а двох інших заявників засудили до чотирьох 
років та шести місяців позбавлення волі. 

14.  Троє заявників подали клопотання до Комітету з питань 
поновлення судового розгляду (Endurupptökunefnd), прагнучи 
відновити розгляд справи у Верховному Суді. Їх клопотання 
ґрунтувалися inter alia на тій підставі, що в процедурі були допущені 
суттєві недоліки, оскільки один із суддів Верховного Суду, А.К., був 
позбавлений участі у справі через зв’язок дружини та сина зі справою 
(див. п.п. 33-35 нижче). 26 січня 2016 року клопотання були відхилені. 
Магнус Гудмундссон не подав клопотання про поновлення судового 
розгляду. 

C. Процедурні питання порушені під час та після розгляду 
справи 

1. Доступ до документів 
15.  Під час розслідування Спеціальний прокурор на підставі 

дозволених судом обшуків вилучив велику кількість документів та 
електронних даних, у тому числі у Каупцінгу та КБЛ. Уряд визначив 
три різні категорії даних: “повний масив даних” (heildarsafngagna), 
щодо всіх даних вилучених та утримуваних Спеціальним прокурором, 
незалежно від того, стосувалися вони справи чи ні; “документи 
розслідування” (rannsóknargögn) щодо даних, документів та інших 
матеріалів, виокремлених з повного масиву даних, які були визначені 
Спеціальним прокурором як такі, що мають відношення до справи і які 
були позначені як частина “матеріалів слідства”; “докази у 
справі”щодо документів та інших матеріалів, які були подані до суду 
обвинуваченням або захистом і були частиною “матеріалів справи” у 
судовому процесі. 

16.  З метою проведення обшуку електронних даних Спеціальний 
прокурор застосував систему електронного виявлення під назвою 
“Кліарвел” (Clearwell). До програми були введені певні ключові слова, 
які потім дали масив документів, що містять ці слова. Було проведено 
три окремі пошуки за допомогою Кліарвел, щоб приблизно 
виокремити документи, які можуть мати відношення до справи, і після 
пошуків створювались нові Кліарвел теки, що містили такі “помічені” 
документи (які заявники вважають окремою категорією). Ці теки 
отримали наступні назви: 

-  ESS KAU Q Iceland, що містить 8956 документів, отриманих з 
комп’ютерних систем Каупцінгу, де були проведені обшуки 
електронних листів та особистих дисків 62 працівників та з інших 
предметів, вилучених під час обшуків у трьох компаніях, пов’язаних із 
заявниками і в юридичній фірмі, а також з матеріалів переданих ОФН; 
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-  ESS KAU Q Iceland 2, що містить 54 468 документів з 
комп’ютерних систем Каупцінгу та з КБЛ; були проведені обшуки 
серед електронних листів 11 працівників цих компаній за період з 1 
вересня по 31 жовтня 2008 року; 

-  KAU KBLUC, що містить 712 378 документів, отриманих з 
комп'ютерних систем КБЛ після обшуків серед усіх електронних 
листів 13 працівників з грудня 2006 року. 

Потім документи в цих Кліарвел теках були перевірені слідчими 
шляхом подальшого пошуку за допомогою системи Кліарвел та 
шляхом їх особистого перегляду. Ті документи, які вважалися 
пов'язаними зі справою, потім були помічені та експортовані і 
віднесені до “документів розслідування”. 

17.  Під час розслідування адвокатам заявників регулярно 
надавались копії “документів розслідування”. Однак, їм було 
відмовлено в копіях DVD-записів показань свідків та обвинувачених 
на тій підставі, що запитувані матеріали не є “документом” за змістом 
пункту 1 статті 37 Кримінально процесуального закону (Закон № 
88/2008 рік: див. п. 36 нижче); натомість їх запросили отримати доступ 
до цих записів у приміщенні Спеціального прокурора, процедурою, яка 
була затверджена Верховним Судом у рішеннях від 21 вересня 2009 
року, якими він відхилив прохання заявників отримати копії. Разом з 
тим, стенограми всіх записаних показань були зроблені та передані 
заявникам, хоча і з деякою затримкою зважаючи на обсяг матеріалу. 

18.  Коли справа була передана до районного суду, захист отримав 
копії всіх доказів, поданих до суду обвинуваченням, за винятком 
вищезазначених записів DVD, з яких, проте, були надані стенограми. 
Більше того, обвинувачення також подало перелік усіх “документів 
розслідування”, включаючи ті, які було вирішено не подавати як 
докази. До поданих доказів були включені дані щодо всіх вилучених 
предметів у справі, а також приблизний огляд того, що містили такі 
предмети та які докази, якщо такі були, зібрані з кожного вилученого 
предмета. 

19.  Заявники та їх адвокати неодноразово скаржилися 
Спеціальному прокурору, що було порушено їхнє право доступу до 
документів. На попередніх засіданнях суду 29 березня та 27 квітня 
2012 року заявники вимагали від Спеціального прокурора передати 
“копію реєстру подій (журнал реєстрації) про зв'язки між телефонними 
дзвінками або будь-які інші дані, які могли бути створені під час 
розслідування справи в Офісі Спеціального прокурора і який містить 
огляд телефонних дзвінків, які прослуховувались на підставі ухвал про 
прослуховування у справі”, а також копії всіх електронних листів, які 
пройшли через їх адреси електронної пошти та були вилучені 
Спеціальним прокурором під час розслідування. 4 травня 2012 року 
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районний суд відхилив запит, зазначивши, що обвинувачення заявило, 
що ці дані доступні в приміщенні Спеціального прокурора, де захист 
може їх переглянути, і, якщо потрібно, просити подати такі документи 
до суду як доказ. За результатами апеляційної скарги Верховний Суд 
доручив Районному суду прийняти рішення по суті щодо запиту. У 
постанові від 29 травня 2012 року районний суд повторив, що 
документація була доступна обвинуваченому. Далі було зауважено, що 
хоча обвинувачення слід вважати загалом зобов'язаним надати захисту 
доступ до даних, отриманих поліцією під час розслідування, але не 
поданих до суду, поліція та прокуратура не були зобов'язані 
передавати копії таких даних захисту. 8 червня 2012 року Верховний 
Суд підтримав рішення районного суду. Згодом Спеціальний прокурор 
надав доступ до відповідних даних за запитом. 

20.  20 листопада 2012 року районний суд відхилив клопотання 
заявників про припинення справи через нібито порушення їх права на 
доступ до документів. Обвинувальний акт був частково відхилений з 
інших підстав, але це рішення було скасовано Верховним Судом 10 
грудня 2012 року. 

21.  У січні 2013 року Спеціальний прокурор повідомив захист, що 
лише документи та дані, відповідно позначені слідчими, вважаються 
“документами розслідування” і що доступ не поширюється на “повний 
масив даних” або на масив документів, які мали були виявлені під час 
загального пошуку в Кліарвел. Однак заявники мали б доступ до 
власних електронних листів, а також до записів власних перехоплених 
телефонних розмов, оскільки вони все ще зберігалися у відповідний 
час. Захисту також повідомили, що повного переліку записаних 
телефонних розмов не існує. 

22.  Захист заперечив, що вищезазначені обмеження відповідають 
національному законодавству та Конвенції. Спеціальний прокурор 22 
січня 2013 року відповів, посилаючись на обов'язок поліції розглядати 
однаково докази проти обвинувачених та на їх користь. Він зазначив, 
що обвинувальний акт не супроводжується усіма документами 
слідства, а лише тими, на яких обвинувачення ґрунтує справу, і всі 
документи слідства не зважаючи ні на що занесені до основного 
документу справи, щоб було зрозуміло, які документи не були подані. 
Ці документи слідства могли бути переглянуті в приміщенні 
обвинувачення після передачі справи до суду.  

23.  У судовому засіданні 24 січня 2013 року обвинувачення надало 
значну частину документів, затребуваних заявником Хреідаром Мар 
Сігурдссоном, а також стенограми деяких телефонних дзвінків, які 
були невідомі обвинуваченню до початку судового розгляду. 7 березня 
2013 року обвинувачення надало додаткові докази, на вимогу захисту, 
а також інші стенограми телефонних дзвінків, які воно отримало після 
передачі справи до суду. 
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24.  На підготовчому судовому засіданні 21 березня 2013 року 
заявники клопотали про “короткий виклад всіх документів та інших 
матеріалів, які були отримані поліцією та не були подані у справі”, або, 
альтернативно, короткий виклад всіх отриманих поліцією документів 
під час розслідування, які були ідентифіковані в програмі пошуку 
Кліарвел та названі “ESS KAU Q Iceland”, “ESS KAU Q Iceland 2” та 
“KAU KBLUC” і не були подані у справі. В якості додаткової 
альтернативи вони попросили короткий виклад усіх документів, які 
були отримані під час розслідування, ідентифіковані за допомогою 
програми Кліарвел та названі вищезначеними назвами, які можна 
знайти за допомогою 15 визначених пошукових слів або 
словосполучень. Прокуратура виступила проти цих клопотань на тій 
підставі, що таких документів не існувало. Районний суд ухвалою від 
26 березня 2013 року відхилив клопотання заявників на тій підставі, 
що пункт 1 статті 37 Кримінально-процесуального закону 
застосовується лише до тих даних, які були створені та ще були 
доступними, але не зобов'язує поліцію чи прокуратуру готувати 
документи на вимогу захисту. 4 квітня 2013 року Верховний Суд 
відхилив апеляційну скаргу на тій підставі, що така ухвала не може 
бути оскарженою.  

25.  У контексті апеляції заявників на їх засудження вони просили 
припинити справу, inter alia, на підставі того, що їхнє право мати 
доступ до документів, гарантоване пунктом 1 статті 70 Конституції та 
статтею 6 Конвенції, порушене. У своєму рішенні Верховний Суд 
зазначив, що заявників було запрошено отримати доступ до 
“сукупного масиву даних”. Він тоді зазначив, що стосовно клопотання, 
відхиленого районним судом 29 травня 2012 року, було неможливо не 
помітити, що масив даних, вилучених поліцією, має величезний обсяг 
та серед даних є листування з електронної пошти, які за своєю 
природою повинні були стосуватися фінансових справ дуже багатьох 
клієнтів Каупцінгу і які повинні зберігатися конфіденційно, так само, 
як і особисті повідомлення, що стосуються приватного життя 
працівників. Він також зазначив, що клопотання, відхилені районним 
судом 26 березня 2013 року, стосувалися підготовки конкретних 
документів для заявників, а не доступу до них. Ні в одній ухвалі 
районного суду заявникам не було відмовлено у доступі до конкретних 
документів; скоріше, їм було відмовлено в копіях великого масиву 
документів, до яких вони,разом з тим, були запрошені отримати 
доступ в приміщенні поліції. Таким чином, відхилення клопотань не 
обмежувало право заявників на доступ до документів. 

26.  Верховний Суд також зазначив, що заявники не зверталися з 
будь-якими іншими клопотаннями до районного суду з метою 
отримати доступ до документів. Він звернув увагу, що “коли 
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проводиться оцінка того, чи було обмежено право обвинуваченого на 
доступ до документів ..., повинна бути виконана основна умова, щоб 
вимога з цього питання була направлена до судів”. Як наслідок, він 
постановив, що немає підстав для припинення справи на підставі 
порушення права на доступ до документів. 

2. Показання свідків 
27.   Незабаром після початку розслідування Спеціальний прокурор 

зв’язався з паном С.С., британським адвокатом, який представляв Аль 
Тані та його родича та радника Шейха Султана (далі - Султан) у їх 
справах з Каупцінгом. Представники Спеціального прокурора 
зустрілися з Султаном у Лондоні в жовтні 2009 року та з Аль Тані в 
жовтні 2011 року, щоб отримати інформацію щодо справи. Захисту не 
було повідомлено про ці бесіди чи надано можливість взяти у них 
участь. На думку Спеціального прокурора, бесіди не були 
формальними показаннями в розумінні глави VIII Кримінально-
процесуального закону, а скоріше неформальним допитом в розумінні 
пункту 2 статті 60 Кримінально-процесуального закону. Бесіди були 
записані, а аудіозаписи, а також письмові стенограми були включені 
до доказів, поданих обвинуваченням до суду. 

28.  Коли справа була передана до районного суду, прокуратура 
представила список свідків, яких вона хотіла би викликати для дачі 
показань, включаючи Аль Тані та Султана. 10 лютого 2013 року 
обвинувачення зв’язалось із С.С. за допомогою електронної пошти та 
попросило повідомити своїх клієнтів про рішення прокуратури та 
бажання суду вислухати їх обох особисто під час слухань у квітні. С.С. 
також повідомили, що його клієнти можуть, якщо вони бажають, 
давати показання по телефону. 21 лютого 2013 року юридична фірма 
С.С. повідомила прокуратуру, що Аль Тані та Султан були готові 
надати короткі письмові показання, що підтверджують те, що вони 
раніше говорили під час своїх бесід, але вони не бажали в будь-якому 
іншому вигляді брати участь у слуханні в Ісландії. У судовому 
засіданні 7 березня 2013 року прокуратура повідомило районний суд, 
що Аль Тані та Султан відмовилися давати показання в суді. Більше не 
було жодних спроб прокуратури або суду отримати їх показання. 
Записи слухань не вказують на те, що захист у той момент або перед 
основним слуханням робив заяви з приводу того, що свідки не дають 
показань чи заявляв будь-які скарги чи клопотання щодо необхідності 
подальших спроб викликати їх. 

29.  У апеляційній скарзі до Верховного Суду на їх засудження 
заявники стверджували, що було зроблені недостатні спроби, щоб Аль 
Тані та Султан дали показання в суді. Верховний Суд, однак вважає, 
що рішення окружного суду можна скасувати лише з цієї підстави, 
“якби було виявлено, що [їх] показання ... могли б мати суттєвий вплив 
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на висновок щодо якогось питання у справі”. Він також підкреслював, 
що обвинуваченню довелося б понести несприятливі наслідки 
відсутності цих доказів. 

3. Прослуховування телефонів 
30.  У зв'язку з розслідуванням справи та іншими справами, 

пов’язаними із заявниками, які розслідувались одночасно, Районний 
суд Вестурланду надав Спеціальному прокурору декілька ордерів на 
прослуховування всіх телефонних дзвінків здійснених на та з усіх 
телефонних номерів, зареєстрованих на ім’я заявників або 
використовуваних ними. Телефони заявників прослуховувались в 
період з 9 по 27 березня 2010 року. Спеціальний прокурор повідомив 
заявників листом від 28 грудня 2011 р. про те, що прослуховування 
здійснювалось та, що записи телефонного прослуховування будуть 
видалені у відповідності до пункту 1 статті 85 Кримінально-
процесуального закону. 

31.  У період з лютого по квітень 2013 року заявники перевірили 
свої телефонні розмови, які зберігалися Спеціальним прокурором, і 
виявили, що серед телефонних дзвінків було чотири дзвінки між 
Хреідаром Мар Сігурдссоном та його адвокатом та один дзвінок між 
Магнусом Гудмундссоном та його адвокатом. Кожен з адвокатів даних 
заявників у зв'язку із цим написав Спеціальному прокурору, а також 
подав скаргу Державному прокурору щодо працівників Офісу 
Спеціального прокурора. Спеціальний прокурор відповів захисникові 
Хреідара Мар Сігурдссона, заявивши, що була допущена помилка, 
оскільки відповідні телефонні дзвінки не були видалені негайно 
відповідно до статті 85 Кримінально-процесуального закону, але що 
вони з тих пір були видалені. Він описав процес прослуховування 
телефону наступним чином. Дзвінки були записані за допомогою 
Відділу комп'ютерної криміналістики поліції міста Рейк'явік; вони 
були прослухані слідчими, які водночас зробили короткі записи про те, 
що вони вважають важливим для розслідування справи; слідчим було 
доручено припинити прослуховування телефонних дзвінків, коли стає 
зрозумілим, що особа розмовляє зі своїм захисником і не записувати 
те, що було виявлено у розмові з того моменту. Однак працівник, 
відповідальний за документування телефонних дзвінків, допустив 
помилку, коли не згадав про такі телефонні дзвінки під час написання 
рапорту і в результаті їх було виключено зі списку телефонних 
дзвінків, які слід видалити. Спеціальний прокурор наголосив, що 
телефонні дзвінки не слухались і конфіденційність була дотримана. 

32.  Державний прокурор листами від 24 квітня 2013 року та 14 
лютого 2014 року вирішив призупинити розслідування за поданими 
скаргами. У листі до Хреідара Мар Сігурдссона було написано, що 



10 SIGURÐUR EINARSSON AND OTHERS v. ICELANDJUDGMENT 

 

пояснення, надані Спеціальним прокурором, були задовільними; у 
листі до Магнуса Гудмундссона зазначалося, що прослуховування 
було здійснено згідно із Кримінально процесуальним законом та 
базувалося на передумові, що неминучим був запис розмов між 
підзахисними та їх адвокатами разом з іншими розмовами. Було 
додано, що ніщо не вказує на те, що розмови заявника були прослухані 
або використані для цілей розслідування або при поданні доказів. Тому 
слід вважати, що це була помилка чи випадковість і не можна вважати 
це злочинною недбалістю чи наміром. 

33.  У своїх апеляціях до Верховного Суду на їх засудження, дані 
заявники посилалися на записи телефонних розмов між ними та їх 
адвокатами. Верховний Суд підкреслив, що у матеріалах справи не 
було стенограм таких записаних розмов, так що було чітко видно, що 
вони не використовувалися як докази у суді. Він також зазначив, що не 
зрозуміло, як поліція могла б організувати порядок прослуховування 
телефону обвинуваченого у будь-який інший спосіб, оскільки 
заздалегідь не можна було знати чи розмова буде саме із захисником. 
Більше того, щодо припущення заявників про те, що інші особи, окрім 
працівників поліції, могли встановити природу розмов, Верховний Суд 
зауважив, що поліція не має повноважень покладати це завдання, що 
передбачало втручання в приватне життя, іншим. Нарешті, Верховний 
Суд зауважив, що жодних аргументів не було надано з приводу того, 
що будь-які подібні записи насправді вплинули на розслідування 
справи або що могла бути реальна небезпека щодо цього. 

4. Неупередженість 
34.  8 грудня 2014 року Верховний Суд повідомив сторони, що А.К., 

колишній суддя Верховного Суду, буде засідати як ad hoc суддя при 
розгляді апеляційної скарги. Верховний Суд не отримав жодних заяв з 
цього приводу, проте захист завляв про можливу відсутність 
неупередженості щодо іншого судді Верховного Суду, який згодом був 
відведений. Електронною листом від 19 грудня 2014 року Верховний 
Суд повідомив сторони, що дружина А.К., пані С., була членом 
Правління ОФН до січня 2009 року та запропонував їм представити 
свої зауваження щодо цього. На запит одного із захисників, сторонам 
була направлена додаткова інформація про точний день, коли пані С. 
покинула Правління ОФН. До 23 грудня 2014 року до Верховного 
Суду надійшли відповіді від усіх сторін, із заявами про те, що немає 
жодних заперечень щодо участі А.К. у провадженні. 

35.  Уряд повідомив Суд у своїх зауваженнях, що 19 вересня 2016 
року він отримав заяву від A.K., в якій він заявив, що його дружина, 
пані С., була призначена Заступником Голови Правління ОФН 1 січня 
2007 року і що вона подала у відставку 25 січня 2009 року. Вона 
підтвердила, що між 9 грудня 2008 року , коли суперечливі трансакції 
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були надіслані до ОФН, і датою її відставки, трансакції 
обговорювались одного разу на засіданні Правління, 19 січня 2009 
року, коли Директор ОФН оголосив, що призначено спеціаліста 
проводити подальше розслідування щодо них; спеціаліст передав свій 
звіт до ОФН 6 березня 2009 р., і ОФН подала скаргу Спеціальному 
прокурору 13 березня 2009 року. Отже, це питання ніколи не 
обговорювалося, поки пані С. була в членом Правління. А.К. також 
заявив, що він не вважав себе таким, що має взяти самовідвід, але не 
хотів засідати, якби не було зрозуміло, що захист не має застережень і 
тому він попросив повідомити захист про такий зв'язок. 

36.  Уряд також отримав заяву від сина А.К., пана К., датовану 19 
вересня 2016 р., підтверджену колишнім членом Ліквідаційного 
Комітету Каупцінгу, згідно з якою пан К. працював у юридичному 
департаменті Каупцінгу з листопада 2007 року до того часу, поки банк 
не зазнав краху в жовтні 2008 року. Незабаром після призначення 
Комітету з врегулювання пан К. розпочав роботу в Комітеті і очолював 
його юридичний департамент з грудня 2008 року. Після того, як робота 
Комітету з врегулювання була припинена наприкінці 2011 року та був 
призначений Ліквідаційний Комітет, пан К. обійняв посаду керівника 
юридичного департаменту цього комітету, посаду, яку він обіймав до 
серпня 2013 року. Пан К. у своїй заяві зазначив, що коли він обійняв 
посаду керівника юридичного департаменту Комітету з врегулювання, 
було вирішено, що справи щодо кримінальних розслідувань та 
відшкодування збитків проти колишніх працівників не будуть 
частиною роботи юридичного підрозділу Комітету з врегулювання, 
оскільки він був співробітником Каупцінгу до його краху; те саме було 
зроблено після призначення Ліквідаційного Комітету. Ці справи були 
доручені іншим працівникам, які доповідали безпосередньо Комітету з 
врегулювання та Ліквідаційному Комітету. Пан К., таким чином, 
заявив, що він жодним чином не брав участі у справі проти заявників 
або в цивільних справах проти них. Він додав, що між ним та цими 
комітетами ніколи не було укладених договорів, що сприяли б 
поверненню активів Каупцінгу. Після його відставки у 2013 році він 
був консультантом Ліквідаційного Комітету, але договір про надання 
консультаційних послуг не стосувався даної справи і не включав 
виплат за результатом діяльності. Нарешті, що стосується твердження 
заявників, що захист не був повідомлений про те, що він був 
керівником юридичного департаменту Каупцінгу, пан К. зауважив, що 
він був особисто знайомий з усіма захисниками у справі та працював з 
трьома із них. Більше того, він був у контакті з двома із них, будучи 
керівником юридичного департаменту. 
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II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 

37.  Релевантні положення Кримінально-процесуального закону 
(Закон № 88/2008): 

Стаття 6 

“1. Суддя, в тому числі молодший суддя, позбавляється права вести справу, 
якщо: 

... 

g. є інші умови чи обставини,  які можуть викликати розумні сумніви щодо 
його неупередженості.” 

Стаття 7 

“1. Суддя несе відповідальність за забезпечення власної правомочності 
слухати справу. Сторони, однак, можуть вимагати від судді відкликати себе. 
Таким же чином головуючий суддя повинен забезпечити прийнятних експертів-
молодших суддів.” 

Стаття 37 

“1. Захисник повинен якомога швидше отримати копії всіх документів1 
справи, що стосуються його клієнта, а також засоби для вивчення інших 
матеріалів справи. Поліція, однак, може заборонити захисникові отримати 
доступ до окремих документів або інших даних на строк до трьох тижнів після 
їх створення або отримання у своє розпорядження, якщо вважається, що такий 
доступ зашкодить розслідуванню справи. Поліція може заборонити захиснику 
робити копії окремих документів, на час розслідування справи з тієї ж причини. 
Відмова у доступі може бути передана на розгляд судді. 

... 

3. Крім того, поліція може заборонити захиснику отримати доступ до окремих 
документів та інших даних під час розслідування справи, якщо ставляться під 
загрозу інтереси держави чи громадськості, або якщо під загрозою є нагальні 
інтереси осіб, крім його клієнта, або якщо комунікація з органами влади інших 
країн перешкоджає такому доступу. Така відмова у доступі може бути передана 
на розгляд судді. 

... 

5. Поліція повинна надати захиснику можливість стежити за ходом слідства, 
наскільки це можливо. Поліція повинна враховувати будь-які пропозиції, які 
може подати захисник щодо окремих слідчих дій, якщо тільки поліція не вважає 
такі пропозиції є забороненими або такими, що не мають відношення до 
справи.” 

 
1.  Верховний Суд у своїй судовій практиці встановив, що термін “документ” у цій 
нормі застосовується лише до документів у їх традиційній формі, тобто до тих, що на 
папері. Дані в електронній формі не вважаються документом у розумінні норми, а 
підпадають під термін “інші матеріали” або “інші дані”. 
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Стаття 116 

“1. Будь-хто віком від п'ятнадцяти років чи старше, що підпадає під 
юрисдикцію Ісландії та не є відповідачем або його представником, повинен 
постати перед судом як свідок, щоб відповісти усно на запитання, які йому 
задаються щодо фактів справи ... 

... 

4. Якщо свідок знаходиться далеко від суду або якщо відвідування суду 
інакше заподіяло б йому значні незручності, суддя може вирішити, що 
показання можуть бути надані під час судового засідання по телефону чи за 
допомогою інших телекомунікаційних методів, за умови, що показання надані в 
такій формі, щоб усі присутні на засіданні мали змогу почути такі показання. 
Цей дозвіл не може бути застосований, якщо можна очікувати, що показання 
свідка матимуть істотне значення для вирішення справи.” 

Стаття 120 

“1. Прокурор несе відповідальність за виклик свідків до суду. Підсудний, 
однак, може викликати свідків до суду, якщо він цього забажає. ... 

2. У разі необхідності суддя викликає свідка до суду за допомогою письмової 
повістки, виданої за власною ініціативою або на прохання будь-якої із сторін. У 
повістці зазначається ім'я та адреса свідка, основні причини повістки, назва 
суду, де і коли слід давати показання та які можуть бути наслідки, якщо свідок 
не прибуде або не дотримається свого обов’язку в інший спосіб. Прокурор несе 
відповідальність за видачу повістки і така видача проводиться у такий само 
спосіб, як і винесення обвинувачення, ...” 

Стаття 121 

“1. Якщо свідок не прибув до суду відповідно до законно винесеної повістки і 
не представив законних причин цього не зробити, прокурор може доручити 
поліції привести свідка або забезпечити прибуття свідка до суду на іншу дату. 
Поліція зобов’язана виконувати такі вказівки прокурора. 

...” 

38.  Відповідно до Кримінально-процесуального закону, судові 
провадження можуть бути відновлені за певних умов. У статті 228 
Закону зазначено, що коли рішення районного суду не було оскаржене 
або пройшов строк для його оскарження, Комітет з питань поновлення 
судового розгляду може схвалити клопотання особи, яка вважає, що 
вона була незаконно засуджена або засуджена за більш серйозне 
правопорушення ніж вона вчинила про відновлення судового 
провадження в районному суді, якщо певні умови були дотримані. 
Умови полягають, inter alia, у тому, що мали місце суттєві недоліки у 
розгляді справи, які вплинули на її результат (пункт d). Державний 
прокурор може вимагати повторного відкриття на користь 
засудженого, якщо він вважає, що умови пункту 1 статті 228 Закону 
дотримані. Відповідно до статті 229 Закону, клопотання про 
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відновлення подається у письмовій формі та надсилається до Комітету 
з питань поновлення судового розгляду. Воно повинне містити 
детальне обґрунтування щодо того, яким чином умови для відновлення 
вважаються дотриманими. Відповідно до статті 231 Закону, Комітет з 
питань поновлення судового розгляду вирішує питання про 
відновлення провадження у справі. Якщо клопотання про відновлення 
буде схвалено, винесене рішення залишається в силі, поки не буде 
винесено нове рішення у справі. Стаття 232 Закону зазначає, що 
Комітет з питань поновлення судового розгляду може прийняти 
клопотання про відновлення справи, що була остаточно вирішена 
апеляційним або Верховним Судом і буде винесено нове рішення у 
випадку, якщо вимоги статті 228 дотримані. 

ПРАВО 

I. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ ЧАСТИНИ 1 СТАТТІ 6 
КОНВЕНЦІЇ 

39.  Заявники скаржилися на те, що Верховний Суд не був 
незалежним та неупередженим, оскільки (i) дружина одного з його 
суддів була Заступником Голови Правління ОФН під час проведення 
ним розслідування щодо Каупцінгу та (ii) син того ж судді мав сильну 
професійну приналежність до банку, зокрема був працевлаштований 
на посаді керівника юридичного департаменту Каупцінгу після його 
краху і в цій якості пред'являв великі цивільні позови проти двох 
заявників. Заявники посилалися на частину 1 статті 6 Конвенції, яка, 
наскільки це має відношення, містить наступне: 

“У вирішенні... будь-якого висунутого проти нього кримінального 
обвинувачення, кожен має право на справедливий... розгляд ... незалежним і 
безстороннім судом...” 

40.  Уряд оспорив цей аргумент. 

A. Прийнятність 

1. Позиції сторін 
41.  Уряд стверджував, що заявники не вичерпали національні 

засоби правового захисту, оскільки вони не оскаржували А.К. до 
винесення рішення Верховним Судом. Визнаючи, що відповідно до 
пункту 1 статті 7 Кримінально-процесуального закону суддя повинен 
за власною ініціативою оцінити існування причин, які вимагають його 
відзиву, так, що усунення від розгляду справи не було в першу чергу 
відповідальністю сторін, Уряд зазначив, що заявники були повідомлені 
перед основним слуханням, що суддя, про якого йде мова, буде 
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засідати та що його дружина була членом Правління ОФН до 25 січня 
2009 року. Він також стверджував,що інформація стосовно колишньої 
посади сина А.К., керівника юридичного департаменту Каупцінгу була 
доступною і її легко можна було отримати до того часу, коли справа 
розглядалася Верховним Судом. У зв'язку з цим Уряд вказав, що син, 
пан К., був працівником Каупцінгу в той час, як двоє заявників були 
директорами банку та що згідно з його заявою від 16 вересня 2016 
року він був особисто знайомий з усіма захисниками, навчавшись із 
трьома з них та працюючи з двома з них. Виходячи з цього, беручи до 
уваги невеликий розмір правової спільноти Ісландії, Уряд вважав, що 
зв'язок пана К. з Каупцінгом повинен був бути відомий захисту. Уряд 
визнав, однак, що заявники не були обізнані про консультаційний 
договір пана К. з банком від 2013 року. 

42.  На думку Уряду, заявники не вичерпали національних засобів 
правового захисту, оскільки вони не порушували цих питань до або під 
час основного слухання. Уряд стверджував, що якби було подано 
клопотання про відвід, Верховний Суд би його належним чином 
розглянув і вирішив питання. З цього приводу він зазначив, що один із 
інших, призначених спочатку суддів був відведений після зауваження 
захисту. На його думку, пояснення, надані заявниками щодо того, що 
вони не заперечували проти А.К. не відповідали зауваженням захисту 
щодо цього іншого судді і він також зазначив, що один із адвокатів 
захисту подав запит щодо дати відставки дружини А.К., перш ніж 
заявив, що ніяких зауважень не буде. Уряд дійшов висновку, що 
заявники не могли розумно припустити, що заперечення буде марним 
чи згубним для їх справи. Вважаючи, що відсутність оскарження щодо 
судді не може розглядатися як ухилення від права на неупереджений 
суд, Уряд стверджував, що така відсутність без обґрунтованих причин 
є невичерпанням національних засобів судового захисту. Нарешті, 
Уряд заявив, що застосування надзвичайного заходу у вигляді 
клопотання про відновлення справи не може розглядатися як 
використання національних засобів правового захисту. 

43.  Заявники вважали, що вони вичерпали національні засоби 
захисту. Вони визнали, що не заперечували проти відповідного судді, 
незважаючи на те, що були поінформовані про посаду його дружини, 
але стверджували, що вони побоювалися негативного упередження, 
якщо вони будуть заперечувати після того, як суддя та його колеги не 
піднімали це питання і вирішили його з власної ініціативи. Заявники 
зазначили, що як тільки вони вже більше не були залежними від цих 
конкретних суддів, вони подали клопотання про надзвичайне 
відновлення справи, inter alia, на підставі відсутності неупередженості 
А.К. Крім того, вони зазначили, що у справах Pfeifer and Plankl v. 
Austria (№ 10802/84, 25 лютого 1992 р., Серія A № 227) та Oberschlick 
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v. Austria(№ 11662/85, 23 травня 1991 р., Серія A № 204), Суд не 
вважав відсутність оскарження щодо суддей з підстав відсутності 
неупередженості, як ухилення від права на неупереджений суд. 

2. Оцінка Суду 
44.  Суд вважає, що для початку слід провести розмежування між 

двома звинуваченнями заявників і він відповідно буде мати з ними 
справу окремо. 

(a) Відсутність неупередженості А.К. в розрізі членства його дружини 
в Правлінні ОФН 

45.  Суд не вважає за необхідне вирішувати чи заперечення щодо 
участі судді у судовому процесі з приводу його звинувачення у 
відсутності неупередженості вважається ефективним засобом 
правового захисту, який слід вичерпати для цілей пункту 1 статті 35 
Конвенції, оскільки він вважає, що ця скарга в будь-якому випадку є 
неприйнятною з наведених нижче причин. 

46.  Суд також не вважає, що це питання слід розглядати як одне з 
ухилень від прав у класичному розумінні цього терміну, що 
використовується в його прецедентній практиці, хоча він визнає, що в 
деяких випадках подібні ситуації були розглянуті з огляду на 
принципи, що стосуються ухилення (зокрема, Pfeifer and Plankl та 
Oberschlick, обидва цитовано вище). Скоріше, питання в даній справі 
полягає в тому, чи можуть заявники, зіткнувшись із ситуацією в якій 
можна було б аргументувати, що суддя повинен бути відведений, але 
він не був однозначно відведений за законом, не заперечуючи проти 
його участі, можна сказати, визнали, що немає законних причин 
сумніватися в неупередженості суду (див. Smailagić v. Croatia (ріш.), 
№ 77707/13, п.п. 34 та 36, 10 листопада 2015 року). 

47.  У цьому зв'язку Суд нагадує, що у справі Zahirović v. Croatia (№ 
58590/11, п.п. 31-37, 25 квітня 2013 р.) він вирішив, у подібних до 
даної справи обставинах, що через неспроможність заявника 
використати можливість подання скарги щодо, inter alia, звинувачення 
конкретного судді у відсутності неупередженості на стадії судового 
розгляду, він не зміг зробити висновок, що ймовірний процесуальний 
дефект, щодо якого була скарга, вплинув на право заявника на 
справедливий суд. Він відповідно визнав скаргу заявника 
неприйнятною як явно не обґрунтовану. З цього приводу він зазначив, 
що “коли національне законодавство пропонує можливість усунути 
причини, що викликають занепокоєння щодо неупередженості суду чи 
судді очікується (і з точки зору національного законодавства 
вимагається), що заявник, який справді вірить що з цього приводу 
існують суперечливі питання, порушить їх при першій же 
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можливості”. Аналогічна ситуація склалася і в Smailagić, цитовано 
вище, де Суд дійшов висновку, що “зважаючи на те, що заявник не 
використав можливість усунути занепокоєння щодо відсутності 
неупередженості ... у відповідний час ..., і таким чином щоб 
гарантувати дотримання його прав, не посилаючись на будь-яку 
відповідну причину такого упущення, не можна вважати, що у нього 
були законні причини, щоб сумніватися в неупередженості суду”. 
Таким чином, Суду було не дозволено зробити висновок про те, що 
ймовірний процесуальний дефект, щодо якого була скарга, вплинув на 
право заявника на справедливий суд. 

48.  Суд зазначає, що в цій справі заявники не заперечують, що 
згідно із ісландським законодавством, вони могли оскаржити участь 
А.К. з зазначеної підстави - і справді їм була надана явна можливість 
це зробити - але вони чітко заявили, що вони не заперечували з цього 
приводу. Скоріше, вони стверджують, що вони мали застереження 
щодо подання заперечення, оскільки побоювалися, що це може мати 
негативні наслідки, враховуючи, що ані А.K. сам по собі, ані колегія 
Верховного суду в цілому не вважали за необхідне його відкликати. 
Однак Суд вважає цей аргумент спекулятивним та непереконливим. 
По-перше, він не бачить конкретних підстав для побоювання того, що 
Верховний Суд та А.К. зокрема, прийняли би негативне ставлення до 
заявників лише через заперечення щодо А.К. По-друге, він 
погоджується з Урядом, що аргумент серйозно ослаблений тим 
фактом, що запит захисту призвів до відкликання іншого судді. 

49.  У даній справі очевидно, що адвокати заявників, повністю 
знаючи обставини та наслідки, прямо заявили, що вони не 
заперечували проти участі А.К. За цих обставин Суд вважає, що їхнє 
прийняття такої участі, коли їм була надана явна можливість 
оскаржити її є однозначною вказівкою на те, що вони не вважали на 
той час участь А.К. проблематичною з точки зору його 
неупередженості через колишню посаду його дружини в ОФН. Отже, 
скарга повинна бути визнана неприйнятною як явно необґрунтована 
відповідно до частин 3 (а) та 4 статті 35 Конвенції. 

(b) Відсутність неупередженості А.К. в розрізі ролі його сина, як 
керівника юридичного департаменту банку 

50.  Суд зазначає, що захист жодного разу не був офіційно 
повідомлений про те, що син А.К., пан К., обіймав різні посади в 
юридичних департаментах банку або про його подальшу роль як 
консультанта. Він бере до уваги інформацію, подану Урядом, про те, 
що пан К. був особисто знайомий з усіма захисниками у справі та що 
двоє заявників були директорами банку, коли він працював у його 
юридичному департаменті. Крім того, Суд бере до уваги твердження 
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Уряду про те, що в контексті невеликої юридичної спільноти було 
мало сумнівів у тому, що посада пана К. була відома захисту. Тим не 
менш, Суд не в змозі визнати, що така презюмована загальна 
поінформованість є достатньо необхідною, щоб захист був 
повідомлений про потенційне питання відсутності неупередженості 
судді і тому він не може погодитись з тим, що заявники повинні були 
заперечувати проти участі А.К. з цієї підстави з метою вичерпання 
національних засобів правового захисту, навіть припускаючи, що таке 
заперечення є ефективним засобом правового захисту, який потрібно 
вичерпати для цілей частини 1 статті 35 Конвенції. Отже, він робить 
висновок, що скарга не може бути відхилена через невичерпання 
національних засобів правового захисту. Більше того, зрозуміло, що, 
всупереч ситуації, що стосується дружини А.К., захист жодного разу 
прямо не заявив, що не заперечує проти участі А.К., незважаючи на 
його стосунки з паном К. Тому Суд вважає, що скарга не є явно 
необґрунтованою у значенні частини 3 (a) статті 35 Конвенції. Більше 
того, вона не є неприйнятною з будь-якої іншої підстави і тому 
повинна бути визнана прийнятною. 

B. Суть 

1. Позиції сторін 
51.  Заявники не висловлювали жодних звинувачень у особистій 

упередженості з боку А.К. Однак вони стверджують, що об'єктивна 
неупередженість А. К. була порушена через роль його сина в трьох 
конкретних ситуаціях. По-перше, у своїх первинних заявах заявники 
відзначали, що Ліквідаційний Комітет у січні 2013 року розпочав 
провадження в районному суді проти Хреідара Мар Сігурдссона та 
Олафура Олафссона про відшкодування збитків щодо їх участі в 
“трансакції Аль Тані” і стверджував, що не можна заперечувати, що 
результат кримінальної справи може мати істотний вплив на результат 
цього провадження. По-друге, заявники стверджували, що після його 
відставки у 2013 році пан К. був залучений у якості консультанта 
Ліквідаційного Комітету Каупцінгу до середини 2015 року, внаслідок 
чого він був фінансово залежним від Каупцінгу або принаймні 
отримував виплати значних сум від банку, який був визначений 
“жертвою” у кримінальному провадженні проти заявників, коли справа 
була розглянута Верховним Судом та коли було винесено рішення 
суду. Захист не знав про договір про надання консультаційних послуг і 
на думку заявників цей зв'язок не може розглядатися як “віддалений”, 
як це стверджує Уряд. По-третє, заявники стверджували, що той факт, 
що пан К. був працівником банку, був чутливим питанням, коли він 
виконував обов'язки керівника юридичного департаменту після краху і 
це підкреслювалося тим, що він мав утримуватись від засідань 
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комітету, яким він головував, коли розглядалися справи проти 
колишніх працівників. Заявники визнали, що немає підстав 
сумніватися, що пан К. не мав нічого спільного зі справою проти них в 
якості керівника юридичного департаменту Каупцінгу, але наголосили, 
що вирішальним моментом було те, як А.К. мав би поставати у справі. 
З цього приводу, посилаючись на справу Pétur Thór Sigurđsson v. 
Iceland (№ 39731/98, 10 квітня 2003 р.), заявники стверджували, що 
очевидно, що ефективний захист колишніх керівників або членів 
правління банку, що зазнав краху повинен був бути готовим включати 
факти того, чи були допущені певні практики, а також чи юридичний 
департамент банку брав чи не брав участь або затверджував певні 
практики. Такий захист став надзвичайно складним, якщо не 
неможливим, коли один із суддів був тісно пов'язаний зі старшим 
працівником юридичного департаменту банку в роки, що передували 
його краху і коли злочини щодо яких висунуті обвинувачення були 
вчинені. 

52.  Уряд стверджував, по-перше, що не виникає сумнівів у 
відсутності суб'єктивної неупередженості з боку А.К. і що потрібно 
було лише визначити чи були обставини такими, що виникли серйозні 
сумніви щодо його об'єктивної неупередженості. Що стосується 
занепокоєнь заявників щодо пана К., то Уряд зазначив, що це 
стосується скарги про те, що на посаді керівника юридичного 
департаменту Каупцінгу з 2008 по серпень 2013 років він був 
відповідальним за супроводження значного позову проти двох 
заявників. Він вважав, що попередня посада пана К. не є зв’язком, який 
сам по собі дискваліфікує А.К. від слухання справи; на думку Уряду 
для того, щоб побоювання відсутності неупередженості було 
об'єктивно виправданим, слід було б довести, що пан К. брав участь у 
справі чи має певні фінансові чи інші зв’язки щодо справи і було б 
обґрунтовано припускати, що результат має особисте значення для 
нього. Відповідно до позиції Уряду, було не ясно, який інтерес у 
Каупцінгу викликав результат справи, якщо такий був, і навіть якщо 
можна припустити, що мав місце бути певний інтерес, цей інтерес 
автоматично не поширювався на пана К. як працівника; він не був ані 
власником, ані головним представником Каупцінгу. Більше того, він 
пішов з посади близько 16 місяців до того, як справа була розглянута 
Верховним Судом і його угода продовжувати працювати радником 
Ліквідаційного Комітету в конкретних питаннях, не пов'язаних зі 
справою чи іншими справами проти заявників була віддаленим 
зв’язком. Уряд посилається на заяву пана К., яку він подав і яку він 
розглядав як доказ того, що пан К. жодного разу не брав участі в 
жодних справах проти заявників, кримінальних чи цивільних. Більше 
того, результат кримінальної справи не міг вплинути на нього 
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фінансово чи іншим чином. На завершення Уряд стверджував, що 
заявники не могли мати законних сумнівів щодо неупередженості А.К. 
з цього приводу. У цьому відношенні він посилається на Walston v. 
Norway ((ріш.), № 37372/97, 11 грудня 2001 р.). 

53.  Уряд визнав, що може мати місце певна важливість при оцінці 
об'єктивної неупередженості, але зазначив, що єдиним свідченням на 
яке посилались заявники щодо істотного зв'язку пана К., було 
повідомлення про його відставку з Каупцінгу та стаття в пресі щодо 
можливих фіксованих платежів, які отримали б декілька нинішніх та 
колишніх співробітників Каупцінгу, якби банк уклав би 
композиційний договір. На думку Уряду, ця інформація сама по собі 
не може вважатися достатньою для того, щоб викликати у свідомості 
заявників питання щодо відсутності неупередженості з боку А.К. 

54.  Уряд додав, що він не погоджується з твердженням заявників, 
що договір про надання консультаційних послуг пана К. з Каупцінгом 
зробив його “фінансово залежним” від нього і що він повинен був 
отримати “значні суми” і стверджував, що немає ніяких доказів щодо 
цього. На час розгляду справи Верховним Судом пан К. займав посаду 
в організації, не пов'язаній з Каупцінгом і договір про надання 
консультаційних послуг не мав нічого спільного зі справою або 
заявниками, а виплати, що мали здійснюватися не мали жодного 
стосунку з результатом справи. Не було вказівки на те, що зв'язок міг 
чинити фінансовий тиск на А.К. Нарешті, Уряд стверджував, що в 
матеріалах справи ніщо не вказувало, що стратегії захисту, на які 
посилаються заявники, були можливим варіантом. 

2. Оцінка Суду 
(a) Базові принципи 

55.  Щодо базових принципів, що стосуються неупередженості суду, 
Суд посилається на рішення у справі Denisov v. Ukraine [ВП] (№ 
76639/11, п.п. 61-63, 25 вересня 2018 року; див. також Ramos Nunes de 
Carvalho e Sá v. Portugal [ВП], № 55391/13, 57728/13 та 74041/13, п.п. 
145-49, 6 листопада 2018 року та в кримінальному контексті Kyprianou 
v. Cyprus [ВП], № 73797/01, п.п. 118-21, 15 грудня 2005 р.): 

“61. Як правило, неупередженість позначає відсутність упередженості або 
тенденційності. Відповідно до усталеної судової практики Суду, наявність 
неупередженості для цілей пункту 1 статті 6 має визначатися відповідно до (i) 
суб'єктивного тесту, коли слід враховувати особисте переконання та поведінку 
конкретного судді, тобто чи мав суддя будь-яку особисту упередженість або 
тенденційність у конкретній справі; та (ii) об'єктивного тесту, тобто 
встановлення того, чи, окрім особистої поведінки когось із його членів, сам суд 
і, серед інших аспектів, його склад надає достатні гарантії для виключення 
законних сумнівів по відношенню до його неупередженості (див., серед інших, 
Micallef v. Malta [ВП], № 17056/06, п. 93, ЄСПЛ 2009, з подальшими 
посиланнями) 
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62. Однак не існує не наскрізного поділу між суб'єктивною та об'єктивною 
неупередженістю, оскільки поведінка судді може не лише викликати об'єктивно 
існуючі сумніви щодо неупередженості суду з точки зору зовнішнього 
спостерігача (об'єктивний тест), але може також призвести до питання про 
особисте переконання суддів (суб'єктивний тест) (див. Kyprianou v. Cyprus [ВП], 
№ 73797/01, п. 119, ЄСПЛ 2005-XIII). Таким чином, у деяких випадках, коли 
може бути складно отримати докази, за допомогою яких можна спростувати 
презумпцію суб'єктивної неупередженості судді, вимога об'єктивної 
неупередженості забезпечує ще одну важливу гарантію (див. Pullar v. The United 
Kingdom, 10 червня 1996 р., п. 32 , Звіти про судові рішення 1996-III). 

63. У цьому відношенні навіть виступи можуть мати певне значення, або, 
іншими словами, “справедливість має бути не тільки здійснена, але й слід 
бачити, як її виконують”. На кону стоїть довіра, яку суди в демократичному 
суспільстві повинні вселяти в громадськість (див. Morice v. France [ВП], № 
29369/10, п. 78, ЄСПЛ 2015).” 

56.  Що стосується суб'єктивного тесту, особисту неупередженість 
судді слід презюмувати, поки не буде підтверджено протилежне 
.(Dorozhko and Pozharskiy v. Estonia(№ 14659/04 та 16855/04, п. 51, 24 
квітня 2008 р.; див. також Kyprianou, цитовано вище, п. 119, з 
подальшими посиланнями.) Що стосується об'єктивного тесту, то слід 
визначити чи окрім поведінки судді існують факти, які можна 
встановити, що можуть викликати обґрунтовані сумніви щодо його 
неупередженості. Це означає, що вирішуючи чи є в тій чи іншій справі 
законні підстави побоюватися, що конкретному судді не вистачає 
неупередженості точка зору відповідної особи є важливою, але не 
визначальною. Що є визначальним то це те, чи можна вважати це 
побоювання об'єктивно виправданим (Dorozhko and Pozharskiy, 
цитовано вище, п. 52 з посиланням на Micallef, цитовано вище,п. 74; 
див. також Ferrantelli and Santangelo v. Italy, 7 серпня 1996, п. 58, Звіти 
1996-III та Wettstein v. Switzerland, № 33958/96, п. 44, ЄСПЛ 2000-XII).  

57.  Об'єктивний тест застосовувався у численних справах, коли 
суддя або брав участь у тому самому провадженні в іншій якості або 
виконував подвійні функції в іншому провадженні за участю однієї зі 
сторін або мав зв'язки з третіми особами, які були або є пов'язаними 
певним чином із провадженням. 

58.  Таким чином, у справі Wettstein, цитовано вище, Суд визнав 
порушення частини 1 статті 6 Конвенції за обставин, коли відповідний 
суддя засідав у іншому апеляційному провадженні як представник 
сторони опонента. Він зробив акцент на тому, що провадження, хоча 
між ними не було матеріального зв’язку, тривали одночасно, так що 
відбулося накладення у часі. Навпаки, у справі Puolitaival and Pirttiaho 
v. Finland (№ 54857/00, 23 листопада 2004 р.) Суд постановив, що не 
було жодних порушень, коли відповідний суддя апеляційного суду (за 
сумісництвом) був партнером у фірмі, яка представляла опонента 
апелянта в іншому провадженні. Суд відрізняв цю справу від Wettstein 
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по суті виходячи з того, що подвійні функції судді/представника не 
накладалися в часі і хоча ці два судові провадження були одночасними 
протягом року і чекали розгляду апеляційним судом одночасно 
протягом двох або трьох місяців, роль судді як представника протягом 
цього часу була обмежена складанням та підписанням повідомлення 
про апеляційну скаргу у першому провадженні, справа інакше була би 
передана іншому адвокату. У Steck-Risch v. Liechtenstein (№ 63151/00, 
19 травня 2005 р.) Суд вважав, що той факт, що партнер судді 
Конституційного Суду по юридичній фірмі був головуючим під час 
розгляду справи адміністративним судом, не є підставою для 
виправдання об'єктивних побоювань щодо відсутності 
неупередженості, зокрема, беручи до уваги те, що жоден з них не 
виконував подвійних функцій, що їхні стосунки були суто 
професійними без будь-якої взаємозалежності і що немає ознак того, 
що вони ділилися якоюсь суттєвою інформацією про справу заявника. 
Нарешті, у Mežnarić v. Croatia (№ 71615/01, 15 липня 2005 р.), М.В., 
один член колегії з п'яти суддів Конституційного суду, який відхилив 
конституційну скаргу заявника у грудні 2000 року, представляв іншу 
сторону на ранній стадії цього ж провадження, дев'ять років до того, 
проте його участь обмежувалася поданням одного набору клопотань, 
відповідей на аргументи заявника; згодом його замінила його дочка, 
яка працювала на іншу сторону до 1996 року. Суд дійшов висновку 
про порушення статті 6 Конвенції. Незважаючи на те, що він визнав, 
що попередня участь М. В. була незначною і віддаленою в часі і що 
його подвійна функція насправді була пов'язана з іншими юридичними 
питаннями, він надав вирішальну вагу тому, що М.В. діяв в обох ролях 
під час одного і того ж провадження. Це, підкріплене залученням його 
дочки, створило ситуацію, яка могла викликати законні сумніви щодо 
його неупередженості. 

59.  Що стосується конкретного питання щодо того, що родич судді 
так чи інакше пов'язаний із провадженням, з яким суддя має справу, 
Суд нагадує, що у справі Dorozhko and Pozharskiy, цитовано вище, 
було встановлено, що мало місце порушення частини 1 статті 6 
Конвенції через відсутність об'єктивної неупередженості судді, чий 
чоловік очолював кримінальне розслідування, яке привело до судового 
розгляду у якому вона головувала, незважаючи на твердження уряду, 
що його роль мала формальний характер. Аналогічно, у Huseyn and 
Others v. Azerbaijan (№ 35485/05, 45553/05, 35680/05 та 36085/05, 26 
липня 2011 р.) порушення було виявлено через факт того, що брат 
судді спочатку був членом слідчої групи, що працювала над 
кримінальною справою заявників і тому вони були de facto причетні до 
тієї самої кримінальної справи щодо тих самих підсудних та тих самих 
кримінальних обвинувачень, незважаючи на перегрупування 
підсудних в окремі групи проваджень та офіційне переназначення 
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номерів справ, які мали місце протягом часу; також було враховано, 
що більшість, якщо не всі, основні викривальні докази згодом 
використані проти заявників на судовому процесі були зібрані слідчою 
групою до дати коли брат покинув розслідування. Більше того, той 
факт, що син іншого судді був працівником Офісу прокуратури та 
безпосередньо підпорядковувався прокурору, який займав посаду 
керівника слідчої групи у справі заявників, незважаючи на те, що він 
ніколи не був призначений виконувати завдання по справі, але хоча 
незначний і віддалений зв'язок судді з обвинуваченням міг би 
розглядатися, якщо розглядати їх окремо, у конкретному контексті 
справи, принаймні, посилював виправдані побоювання щодо 
відсутності неупередженості, що випливає із ситуації першого судді. 
Нарешті, у справі Pétur Thór Sigurðsson, цитовано вище, Суд визнав 
порушення частини 1 статті 6 на тій підставі, що незалежно від того, 
чи відповідна суддя Верховного Суду чи її чоловік мали будь-який 
прямий інтерес у результаті справи між заявником та Національним 
банком “мало місце принаймні проявлення зв'язку між кроками 
зробленими [суддею] на користь її чоловіка та перевагами, які він 
отримав від Національного банку”, так що “участь судді у 
врегулюванні заборгованості [стосовно її чоловіка], вигоди отримані її 
чоловіком та його зв’язки з Національним банком, мали такий 
характер і амплітуду і були настільки близькими в часі до розгляду 
справи Верховним Судом, що заявник міг отримати розумні 
побоювання що їй не вистачало необхідної неупередженості.” 

(b) Застосування цих принципів до даної справи 

60.  Суд по-перше зауважує, що ні А.К. ні пан К. не виконували 
подвійних функцій в одному і тому самому провадженні і по-друге, 
жоден з них не брав безпосередньої участі в обох групах проваджень. 
Таким чином, на відміну від вищезазначених справ, пан К. не брав 
участі у кримінальному провадженні, в якому його батько засідав як 
суддя Верховного Суду. Тим не менш, пан К. у ролі керівника 
юридичного департаменту банку мав зв'язок із цивільним судовим 
процесом, порушеним банком проти двох заявників. Навіть якщо він 
не брав безпосередньої участі у тих провадженнях, які відповідно до 
його листа, поданого Урядом, розглядалися поза юридичним 
департаментом і навіть якщо він не мав особистого або фінансового 
інтересу щодо результату провадження, його посада старшого 
юридичного радника банку означала, що він, принаймні, міг би 
зберігати певну формальну відповідальність за провадження. Більше 
того, таке припущення могло бути посилено тим, що він був головою 
комітету, створеного для вирішення, inter alia, позовів про 
відшкодування збитків проти колишніх директорів банку, незважаючи 
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на його зусилля дистанціюватися від них, відмовляючись від участі у 
зустрічах де було обговорення справ проти колишніх співробітників. 
На думку Суду, внутрішні заходи, вжиті всередині банку, щоб 
уникнути прямої участі пана К. у цивільному провадженні, що 
виникло внаслідок краху банку, були недостатніми, щоб компенсувати 
той факт, для цілей проявлення, що він був офіційно відповідальним за 
судові справи банку в той час, коли він вживав цивільних дій проти 
двох заявників. Виходячи з цього, заявники могли законно вважати 
його представником свого "опонента" - банку - у цивільному 
судочинстві. Хоча банк не був стороною кримінального провадження і 
провадження не були суттєво пов'язані, звинувачення, чітко 
стосувалися дій, в яких банк був потерпілим і дві групи проваджень 
походили з одних і тих же подій (див. у зв'язку з цим, Indra v. Slovakia, 
№ 46845/09, 1 лютого 2005 року, в якому Суд встановив порушення 
частини 1 статті 6 через те, що відповідний суддя раніше засідав у 
спорідненому провадженні, зауважуючи що потрібно було врахувати, 
що обидва провадження стосувалися однакової сукупності фактів). 
Дійсно, з точки зору заявників, вони були підсудними/відповідачами у 
двох групах паралельних проваджень, у яких їхня відповідна 
кримінальна та цивільна відповідальність за фактично однакову 
поведінку була предметом розгляду. 

61.  Це правда, що пан К. більше не займав жодної посади в банку, 
коли справа була у Верховному Суді, суддею якого був його батько 
(для пор. Walston, цитовано вище, коли відповідний суддя залишив 
роботу у банку, який був учасником судового розгляду, п'ятьма роками 
раніше). Тим не менш, пан К. працював у юридичному департаменті 
банку з 2007 року, а згодом був керівником юридичних департаментів 
Комітету з врегулювання та Ліквідаційного Комітету з 2008 року до 
2013 року, а отже і під час кримінального розслідування та судового 
розгляду районним судом, а також під час цивільного судочинства і він 
продовжував виконувати роль консультанта банку, поки справа 
перебувала у Верховному Суді. За цих обставин Суд вважає, що 
сімейний зв’язок між паном К. та А.К. був достатнім, щоб створити 
об'єктивно виправдані побоювання щодо неупередженості А.К. як 
судді у кримінальному провадженні проти заявників. А.К. виступав 
суддею у кримінальній справі, що стосується операцій, які відбувалися 
в банку з яким його син був тісно пов'язаний як старший працівник як 
до, так і після його краху і який був протилежною стороною у 
цивільному провадженні, порушеному проти двох заявників в той час, 
як він був керівником юридичного департаменту. Більше того, той 
факт, що пан К. отримував виплати в якості консультанта банку після 
того, як залишив роботу є додатковим елементом який необхідно 
враховувати особливо з огляду на той факт, що консультування 
відбувалось одночасно з провадженням у Верховному Суді. Нарешті, 



СІГУРДУР ЕІНАРССОН ТА ІНШІ ПРОТИ ІСЛАНДІЇ – РІШЕННЯ 
© Переклад Олександра Дроздова, Олени Дроздової, Віктора Голуба 

 25 
 

 

Суд вважає, що всі заявники могли на законних підставах відчувати 
сумніви щодо об'єктивної неупередженості А.К., хоча відповідне 
цивільне провадження було порушено лише щодо двох з них. 

62.  Звідси випливає, що мало місце порушення частини 1 статті 6 
Конвенції. 

II. ІМОВІРНІ ПОРУШЕННЯ ЧАСТИН 1 ТА 3 (В) СТАТТІ 6 
КОНВЕНЦІЇ 

63.  Заявники скаржилися, що їм не було надано належного часу та 
можливостей для підготовки їх захисту та що вони не мали 
справедливого слухання, оскільки не мали доступу до всіх доказів у 
справі проти них. Вони, зокрема, заявляли, що їм було заборонено 
доступ до документів справи, а також до переліку документів під час 
слідства та судового розгляду в обох інстанціях. Вони стверджували, 
що ніхто не переглядав вибраних обвинуваченням документів та 
поданих до суду і що їм було відмовлено у можливості пошуку за 
допомогою застосованої електронної системи. На їхню думку, 
принцип рівності сторін вимагав, щоб вони могли мати ті ж 
можливості, що й обвинувачення у доступі та відборі доказів з масиву 
документів зібраних поліцією під час розслідування. Вони спиралися 
на частини 1 та 3 (b) статті 6 Конвенції, які наскільки це має 
відношення, містить наступне: 

“1.  У встановленні ... будь-якого кримінального обвинувачення проти нього, 
кожен має право на справедливий і публічний розгляд ... судом ... 

... 

3.  Кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права: 

... 

(b)  мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту...” 

64. Уряд оспорив цей аргумент. 

A. Прийнятність 

65.  Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні 
пункту 3 (a) статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є 
неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому її слід визнати 
прийнятною. 
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B. Суть 

1. Позиції сторін 
66.  Заявники стверджували, що обвинувачення застосувало засоби 

розширеного пошуку, використовуючи програмне забезпечення 
Кліарвел, для виявлення доказів з “повного масиву даних” - який був 
“величезним за обсягом” - які воно хотіло більш детально вивчити, 
щоб вибрати, які частини воно подало би до суду. Заявники та їхні 
адвокати, навпаки, не мали змоги проводити власний пошук, хоча це 
було б можливо з дуже обмеженими зусиллями, в той час як програмне 
забезпечення було легко та швидко застосувати. Більше того, у доступі 
до списків документів “відмічених” за результатами пошуку 
прокуратурою також було відмовлено. В результаті захист був 
позбавлений права доступу до доказів і було порушено принцип 
рівності сторін. Захист повністю залежав від доступу наданого 
обвинуваченням, оскільки у нього не було іншого способу отримати 
доступ до будь-яких документів про трансакцію або взагалі до будь-
яких інших документів Каупцінгу. 

67.  Заявники також стверджували, що оцінка доказів виявлених в 
результаті пошуку в Кліарвел проводилася лише обвинуваченням, 
захист був виключений з цього процесу “фільтрації”. За їх словами, 
захист був “певною мірою запрошений” після того, як ця оцінка 
відбулася, переліки “документів розслідування” були надані захисту. 
Однак, хоча це дало змогу захисту визначити докази, які він хотів би 
направити до суду, оскільки обвинувачення вже обрало докази для 
направлення, не було практично нічого, що б захист міг додати. На 
думку заявників, хоча вони мали доступ до “документів 
розслідування”, було занадто пізно і недостатньо на цьому етапі 
запросити захист вивчити докази; в попередньому процесі пошуку та 
відбору докази, які могли б мати важливе значення для захисту, були 
залишені в темряві і ніколи не стали відомими або були оціненими 
захистом.  

68.  На думку заявників, de facto монополія на притягнення до 
кримінальної відповідальності з використанням сучасних засобів 
цифрового пошуку, відокремлюючи захист від пошуку за ключовими 
словами або комбінаціями, що мають потенційну важливість для 
захисту, підірве основні права обвинуваченого. В розумінні заявників, 
якщо обвинувачення побоювалося, що дані містять конфіденційну 
особисту інформацію або питання, що стосуються суспільних 
інтересів, воно мали б фільтрувати такі дані і захист повинен був би 
мати можливість оскаржити фільтрацію. Було вкрай непропорційно 
забороняти захисту взагалі будь-який доступ через такі побоювання. 
Заявники стверджували, що на той момент захист дуже часто залежав 
від співпраці поліції, оскільки він міг лише в дуже обмеженій мірі 
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проводити власні розслідування і повинен був вимагати від поліції 
вислуховувати свідків, проводити технічні огляди та продивлятись 
величезну кількість документів недоступних для захисту. Заявники 
стверджували, що практика ісландської поліції та судів може 
призвести до суттєво неправильних рішень у серйозних кримінальних 
справах і посилались у зв'язку з цим на іншу справу, що виникла 
внаслідок фінансової кризи, в якій неправильність твердження 
прокуратури, що позика була надана без забезпечення було виявлено 
лише після того, як захист нарешті отримав дозвіл шукати певні 
електронні листи. 

69. На завершення заявники стверджували, що їм було відмовлено у 
доступі до “повного масиву даних” (включаючи дані “помічені” за 
допомогою пошукових запитів в Кліарвел, але не включені до 
матеріалів розслідування) та що не було належного судового 
перегляду обсягу, необхідності та пропорційності такого обмеження.  

70. Уряд стверджував, що заявники мали доступ до всіх доказів, 
представлених обвинуваченням у суді і що на жодній стадії судового 
розгляду обвинувачення не посилалось на будь-які докази, які 
заявники не мали можливості переглянути. Крім того, враховуючи 
тривалість судового розгляду, заявники мали достатній час для 
перегляду та оцінки цих доказів перед основним слуханням. Крім того, 
заявникам був наданий доступ до всіх “документів розслідування”, 
тобто до матеріалів, які Спеціальний прокурор визнав релевантними 
під час розслідування і які були позначені як частина матеріалів 
розслідування. Заявникам було також надано доступ до всіх вилучених 
електронних листів, які проходили через їх власні облікові записи та їх 
записаних телефонних дзвінків, які все ще зберігалися Спеціальним 
прокурором. Нарешті, клопотання заявників під час слухання в 
районному суді щодо представлення певних визначених документів 
були задоволені в тій мірі, в якій вони перебували у справі 
Спеціального прокурора або були легко доступні. Не було нічого, що б 
свідчило про те, що обвинувачення утримувало речові докази, якими 
воно володіло і заявники не вказали на жоден з таких доказів, що 
відрізняло б справу від Natunen v. Finland (№ 21022/04, 31 березня 
2009 р.) та Rowe and Davis v. the United Kingdom ([ВП], № 28901/05, 16 
лютого 2000 р.).  

71. Уряд визнав, що заявникам не був наданий доступ до “повного 
масиву даних”, тобто всіх даних зібраних під час розслідування та 
утримуваних Спеціальним прокурором. У зв'язку з цим він заявив, що 
Спеціальний прокурор зібрав масу даних, в тому числі шляхом 
застосування жорстких заходів. Збір даних був надзвичайно великим, 
оскільки Спеціальний прокурор у той час розслідував більше ніж одну 
справу щодо Каупцінгу. Уряд підкреслив, що до тек Кліарвел входило 
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безліч документів, які не мають відношення до справи і серед 
вилучених речей були жорсткі диски, що містять електронні листи, 
особисті диски та записи телефонних розмов численних співробітників 
Каупцінгу та КБЛ, а також персональні ноутбуки кількох осіб. Дані 
про які йдеться за своєю природою скоріше за все могли б містити 
чутливу особисту інформацію таку, як фінансова інформація і надання 
доступу порушило б приватність інших осіб. Слідчими більша частина 
“повного масиву даних” не вважалась релевантною для справи: як 
наслідок, обвинувачення передало близько 6300 сторінок до районного 
суду, тоді як електронні листи були оцінені приблизно в 20 мільйонів.  

72.  На думку Уряду, дані, що не стосуються справи не можуть бути 
автоматично визначені як докази, незважаючи на те, що вони були 
зібрані поліцією під час розслідування. Під час будь-якого 
розслідування поліція може отримати доступ до всіляких даних і якась 
оцінка повинна мати місце до того, як дані стануть частиною 
матеріалів слідства; нормально, що первісна оцінка того, що є 
потенційним доказом робиться слідчими органами чи обвинуваченням. 
Уряд зауважив, що в світлі юридичних зобов'язань, які покладаються 
на такі органи, щоб враховувати факти як за, так і проти 
підозрюваного, ця оцінка вже в певній мірі покладена на них. Уряд 
також вважає, що потреба в такій оцінці була ще більшою, коли 
застосовувались жорсткі заходи, зокрема, коли вилучені предмети, такі 
як електронні пристрої, потребували подальшого пошуку в них 
інформації, але, ймовірно, містили дані не пов'язані зі справою. 

73. Уряд уподібнив ситуацію до обшуку приміщень третьої сторони. 
На його думку, якби Спеціальний прокурор зайшов до приміщень 
Каупцінгу чи КБЛ та здійснив необхідні пошуки в їх комп'ютерних 
системах, не було б ніяких питань щодо того, що заявники мали доступ 
лише до тих документів, вилучених і визначених як матеріали слідства. 
Як наслідок, хоча обшуки проводилися в приміщенні Спеціального 
прокурора, отримана інформація не могла розглядатися як частина 
матеріалів слідства та бути доступною для заявників без обмежень. 
Надання захисту дозволу самостійно проводити пошук 
прирівнювалось би до надання йому слідчих повноважень, які законом 
обмежувалися поліцією. Під час розслідування захист міг вимагати, 
щоб Спеціальний прокурор здійснив пошук конкретної інформації, що 
стосується справи, і такий запит потрібно було б розглядати відповідно 
до пункту 5 статті 37 Кримінально-процесуального закону.  

74. Уряд зазначив, що, як це встановлено прецедентною практикою 
Суду, право на доступ до доказів не є абсолютним і за певних обставин 
обмеження можуть бути необхідними, наприклад, утримання доказів 
для збереження основоположних прав іншої особи або для захисту 
важливих суспільних інтересів. Хоча уряд не вважав, що докази у 
даній справі були утримані, він заявив, що рішення Спеціального 
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прокурора про заборону доступу до “повного масиву даних” 
ґрунтувалося на аналогічних міркуваннях, а саме захисті прав інших 
осіб.  

75. Уряд вважає, що для того, щоб Спеціальний прокурор міг 
визначити, чи повинен був бути наданий доступ до даних за межами 
матеріалів слідства, заявники повинні були б далі уточнити, до яких 
даних вони хочуть отримати доступ та навести причини необхідності 
такого доступу. Однак виявилося, що єдині безпосередні запити 
здійснені захистом, які були відхилені, були щодо доступу до масиву 
електронних листів та перехоплених телефонних дзвінків осіб, 
відмінних від заявників, які не були внесені до матеріалів слідства. 
Таким чином, було незрозуміло, чи дозволив би Спеціальний прокурор 
надати доступ до інших визначених даних.  

76. Уряд послався на гарантії передбачені пунктами 1 та 3 статті 37 
Кримінально-процесуального закону, які передбачають, що відмова 
органів розслідування на запит копій документів справи чи засобів 
перевірки інших матеріалів може бути передана на розгляд судді. У 
зв'язку з цим Уряд зазначив, що захист міг на будь-якій стадії 
провадження попросити районний суд прийняти рішення щодо 
відмови у доступі до “повного масиву даних” або до будь-яких інших 
визначених даних, до яких він не отримав доступу. Однак він цього не 
зробив, внаслідок чого обмеження його права на доступ судові органи 
жодного разу не оцінювали. Уряд визнав, що захист щонайменше три 
рази звертався до суду з проханням отримати копії деяких інших 
документів та матеріалів, усі з яких були відхилені. Щодо інших 
обмежень на доступ, Верховний Суд зазначив, що “повинна 
виконуватися основна умова, щоб вимога щодо [доступу до 
документів] була передана до судів”. Ця можливість отримання 
судової оцінки цього питання відрізняла справу від Natunen, цитовано 
вище, та Fitt v. the United Kingdom ([ВП], № 29777/96, ЄСПЛ 2000-II). 
Крім того, за даними Уряду, у матеріалах справи не зазначалося, що 
перед Верховним Судом або на будь-якій стадії провадження заявники 
вказували на будь-які конкретні докази, які, на їхню думку, були 
утримані і які могли призвести до їх виправдання. 

77. Щодо відхилення судами клопотань захисту стосовно копій 
певних документів, Уряд заявив, що це не обмежувало прав заявників 
відповідно до статті 6, оскільки цей “сукупний масив даних” був 
доступний захисту в приміщенні Спеціального прокурора і захист мав 
можливість попросити подати його як доказ після його перегляду. 
Саме на цій підставі 29 травня 2012 року районний суд відхилив 
клопотання заявників.  

78. Уряд заперечував проти твердження заявників, що Спеціальний 
прокурор робив будь-які заяви про надання доступу до всіх зібраних 
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даних, стверджуючи, що його заява та ухвала районного суду були 
зрозумілими, що пропонований доступ стосується вказаних захистом 
даних. Цей доступ дійсно був наданий. Більше того, ухвалу районного 
суду про відмову у клопотанні щодо копій певних даних не можна 
вважати такою, що наказує Спеціальному прокурору надати доступ до 
“повного масиву даних”. Хоча суд виступив із заявою про загальний 
обов'язок обвинувачення надати захисту доступ до даних, зібраних 
поліцією, ця заява явно була зроблена по відношенню до клопотання 
захисників про копії певних даних.  

79.  У своїй ухвалі від 26 березня 2013 року районний суд відхилив 
клопотання захисту щодо копій визначених переліків коротких 
викладів вилучених даних на підставі того, що такі короткі виклади не 
існують і право захисту на отримання копій документів у справі не 
поширюється на обов’язок поліції готувати документи на вимогу 
захисту. В той час, як Верховний Суд визначив, що ухвалу не можна 
оскаржувати, він однак перевірив, чи відмова поліції не є порушенням 
прав заявників і дійшов висновку, що такого порушення немає. За 
твердженням Уряду, відмова у наданні визначених коротких викладів 
не є відмовою у доступі до доказів, якими володіє поліція; крім того, 
було неможливо скласти або переглянути запитуваний перелік 
коротких викладів, оскільки перелік коротких викладів лише 
електронних листів склав би близько 400,000 сторінок, а перелік 
коротких викладів документів у теках Кліарвел мав би містити близько 
15,000 сторінок. Дозволити новий пошук означало б провести частину 
розслідування ще раз. 

80. На думку Уряду, детальні довідки про вилучені предмети, які 
були серед доказів поданих до суду, дали достатній огляд даних 
зібраних поліцією та їх загального змісту і шляхом їх перегляду з 
огляду на знання, які захист мав у справі, захист міг легко сформувати 
більш конкретні вимоги щодо доступу до певних даних.  

81. Уряд оскаржив заяву заявників, що відсутність доступу до 
зібраних документів неодноразово поставала перед судами без 
заслуховування з цього приводу, вказуючи, що суди розглядали це 
питання, коли воно постало перед ними належним чином. Заявники не 
могли очікувати, що суди зобов'яжуть Спеціального прокурора 
дозволити доступ до “повного масиву даних” без такого прохання 
перед ними. Більше того, заявники не вказали на конкретні дані, 
документи чи матеріали, що притримувались від них, всупереч 
ситуації Leas v. Estonia (№ 59577/08, 6 березня 2012 року). Натомість 
захист наполягав на доступі до “повного масиву даних”, що 
неможливо було виконати.  

82. Щодо того чи відсутність доступу до “повного масиву даних” 
була достатньо компенсована процедурами, якими керуються судові 
органи, Уряд повторив, що заявники мали можливість переглянути та 
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прокоментувати всі докази надані обвинуваченням і що ніколи не було 
жодної відмови судами наказів оприлюднити певні докази. Захист мав 
можливість, рівну такій же у обвинувачення, представляти докази і 
його вимоги до прокуратури подавати певні докази були задоволені, 
коли це було можливо. Заявники не вказали на жодні документи, які 
Спеціальний прокурор не надав, які могли б вплинути на результат 
справи. На додачу до представлених доказів, захисту був наданий 
докладний перелік інших слідчих документів, які були доступні за 
вимогою і серед поданих доказів були описи вилучених предметів та їх 
загального змісту, даючи можливість заявникам принаймні окрислити 
їхні вимоги на доступ до більш конкретних даних.  

83.  Уряд стверджував, що принцип рівності сторін не передбачає 
того, що захист повинен мати ті самі повноваження, що й поліція для 
розслідування кримінальних справ. Справа не в тому, наскільки 
простим даний метод розслідування був, а скоріше в тому, наскільки 
сильно обвинувачений може бути забезпеченим тими самими 
повноваженнями та пристроями що і поліція та прокуратура для 
пошуку в масивах конфіденційних та непов'язаних даних, що належать 
та стосуються інших осіб. Крім того, Уряд зазначив, що нічого не 
свідчить про те, що заявники просили або неодноразово отримували 
відмови щодо права провести власний пошук за допомогою Кліарвел, 
але в будь-якому випадку вважав, що Спеціальний прокурор не міг би 
приєднатися до такого запиту, принаймні не без ухвали суду. Для 
компенсації відсутності слідчих повноважень у захисту, пункт 5 статті 
37 Кримінально-процесуального закону надав адвокатам захисту 
можливість вносити пропозиції щодо слідчих дій і адвокати заявників 
могли таким чином вимагати, щоб вилучені дані були перевірені на 
певну інформацію або використати конкретні ключові слова. Відмова 
могла бути оскаржена у районному суді. Однак матеріали справи не 
показують жодного такого запиту. Захист просив, inter alia, копії 
списків документів, які були б знайдені за допомогою певного пошуку 
за ключовим словом, але для того, щоб виконати цей запит 
Спеціальний прокурор повинен був би знову імпортувати всі дані у 
теках Кліарвел в систему і запустити новий пошук з якого можна було 
б створити список. Запит захисту щодо таких списків було відхилено 
районним судом. За відсутності аргументів захисту, які вказували б на 
те, які докази можна було б знайти у списках, Уряд не вважає, що така 
відмова вважається відмовою у доступі до доказів. 

84. Уряд заперечив, що переліки коротких викладів документів у 
трьох теках існували; такі переліки не були складені під час обшуків, і 
дані більше не були в системі Кліарвел, коли захист запитував 
переліки. Уряд не зміг детально уточнити щодо справи на яку 
посилаються заявники, оскільки вона була предметом апеляційного 
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розгляду перед Верховним Судом, але на його думку, вирішальним 
моментом у цій справі було те, що захист просив отримати доступ до 
конкретних облікових записів електронної пошти. Що стосується 
пропозиції заявників про те, що обвинувачення має відфільтрувати 
дані, якщо є побоювання, що вони містять особисту інформацію, Уряд 
зазначив, що це насправді мало місце в даній справі. Захист міг 
оскаржити це фільтрування у районному суді. На завершення Уряд 
стверджував, що розцінювати всі вилучені електронні дані 
автоматично як докази було б дуже непрактично, оскільки поліція не 
зможе шукати масиви даних без того, щоб всі масиви стали 
доступними обвинуваченому.  

2. Оцінка Суду 
(a) Базові принципи 

85. Принципи, що стосуються права захисту на доступ до доказів, 
якими володіє обвинувачення, були підтверджені у рішенні Van 
Wesenbeeck v. Belgium (№ 67496/10 та 52936/12, п.п. 67-68, 23 травня 
2017 р.) наступним чином: 

“67. У цьому контексті Суд підтверджує, що основоположним аспектом права 
на справедливий судовий розгляд є те, що кримінальне провадження, 
включаючи елементи такого провадження, що стосуються процедури, має бути 
змагальним, а також, що рівність сторін повинна мати місце між захистом та 
обвинуваченням. Право на змагальний розгляд у кримінальній справі означає, 
що як обвинувачення, так і захист повинні мати можливість знати та 
коментувати подані спостереження та докази, надані іншою стороною (див. 
Jasper v. the United Kingdom [ВП], № 27052/95, п. 51, 16 лютого 2000 року; Rowe 
and Davis v. the United Kingdom [ВП], № 28901/95, п. 60, ЄСПЛ 2000-II; Fitt v. the 
United Kingdom [ВП], № 29777/96, п. 44, ЄСПЛ 2000-II; Edwards and Lewis v. the 
United Kingdom [ВП], № 39647/98 та 40461/98, п.п. 46 і 48, ЄСПЛ 2004-X; і 
Цcalan v. Turkey [ВП], № 46221/99, п. 146, ЄСПЛ 2005-IV). Крім цього, пункт 1 
статті 6 вимагає, щоб органи прокуратури розкривали захисту усі речові докази, 
якими вони володіють на користь або проти обвинуваченого (див. Jasper, Rowe 
and Davis, Fitt та Edwards and Lewis цитовано вище). 

68. Зважаючи на це, право на розголошення відповідних доказів не є 
абсолютним правом. У будь-якому кримінальному провадженні можуть бути 
конкуруючі інтереси, такі як національна безпека або потреба захищати свідків, 
яким погрожують репресіями або збереження таємних поліцейських методів 
розслідування злочинів, які повинні мати місце на противагу правам 
обвинуваченого. У деяких випадках може бути необхідно утримувати певні 
докази від захисту, щоб зберегти основоположні права іншої особи або 
захистити важливі суспільні інтереси. Однак лише такі заходи, які обмежують 
права захисту, що є явно необхідними дозволяються частиною 1 статті 6. Більше 
того, щоб забезпечити обвинуваченому справедливий суд, будь-які труднощі 
спричинені захисту обмеженням його прав, повинні бути достатньо 
врівноваженими процедурами, якими керуються судові органи (див. Jasper, 
цитовано вище, п. 52; Rowe and Davis, цитовано вище, п. 61; Fitt, цитовано вище, 
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п. 45; та Edwards and Lewis, цитовано вище, п.п. 46 і 48; див. також цитовано 
вище Al-Khawaja and Tahery, п. 145).” 

86.  Суд у подальшому деталізував у Natunen, цитовано вище (п.п. 
42-43), що: 

“42. ... Частина 3 (b) статті 6 гарантує обвинуваченому “достатній час та 
засоби для підготовки його захисту”, а отже, передбачає, що основна діяльність 
захисту від його імені може містити все, що “необхідно” для підготовки до 
основного судового розгляду. Обвинувачений повинен мати можливість 
організовувати свій захист належним чином та без обмежень щодо можливості 
виносити всі відповідні аргументи захисту на розгляд суду і таким чином 
впливати на результат судового розгляду (див. Can v. Austria, № 9300/81, п. 53, 
звіт Комісії від 12 липня 1984 р., Серія А № 96, і Moiseyev v. Russia, № 62936/00, 
п. 220, 9 жовтня 2008 р.). Крім того, засоби, які повинні використовуватись 
кожним, кого обвинувачують у кримінальному злочині, включають можливість 
ознайомитись, з метою підготовки свого захисту, з результатами розслідування, 
проведеного протягом усього провадження (див. C.G.P. v. the Netherlands (ріш.), 
№ 29835/96, 15 січня 1997 року і Galstyan v. Armenia, № 26986/03, п. 84, 15 
листопада 2007 року). 

43. Не розкриття захисту речових доказів, що містять такі відомості, які могли 
б дати змогу обвинуваченому виправдати себе чи зменшити свій вирок, буде 
вважатись відмовою від засобів необхідних для підготовки захисту, а отже, 
порушенням права гарантованого частиною 3 (b) статті 6 Конвенції (див. C.G.P., 
цитовано вище). Обвинувачений може, однак, очікувати необхідності надання 
конкретних причин свого запиту (див. Bendenoun v. France, 24 лютого 1994 р., п. 
52, серія A № 284), і національні суди мають право перевірити обґрунтованість 
цих причин (див. C.G.P., цитовано вище).” 

(b) Застосування цих принципів до даної справи 

87. Оскільки вимоги частини 3 статті 6 слід розглядати як особливі 
аспекти права на справедливий суд, гарантованого частиною 1 статті 6 
Конвенції, Суд розгляне скаргу з точки зору цих двох положень, 
узятих разом (див. Murtazaliyeva v. Russia [ВП], № 36658/05, п. 90, 18 
грудня 2018 року).  

88. Суд зазначає, що існувало декілька масивів документів/даних: 
“повний масив даних”, який охоплював усі матеріали, отримані 
обвинуваченням (і включає як під категорію дані "помічені" в 
результаті пошуку в Кліарвел із використанням конкретних ключових 
слів, але згодом не включених до матеріалів розслідування); 
“документи розслідування”, ідентифіковані з цього матеріалу за 
допомогою подальших пошуків та особистого перегляду, як такі, що 
потенційно стосуються справи; та “докази у справі”, тобто матеріали, 
відібрані з “документів розслідування” і фактично подані до районного 
суду прокуратурою. Неоспорюваним є те, що захист був ознайомлений 
із “доказами у справі”, а отже не виникає питань щодо використання 
доказів обвинуваченням, що не були відкриті захисту. Неоспорюваним 
є також той факт, що захисту було надано можливість ознайомитись із 
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“матеріалами слідства”, що містять дані, які не були подані до суду, 
перелік яких був поданий в рамках провадження районного суду; хоча 
Спеціальний прокурор відмовився надати копії деяких матеріалів, 
Верховний Суд підтвердив, що було достатньо, щоб захист отримав 
доступ до них в його приміщенні. Тому Суд вважає, що жодних питань 
щодо відмови у доступі до доказів з цього приводу не виникає.  

89.  Скарга заявників зосереджується скоріше на тому факті, що 
захист не мав доступу до “повного масиву даних”. В той час, як Уряд 
не вважає, що дані є “доказами” для цілей справи, заявники 
стверджують, що вони, можливо, містили докази на їх користь і що 
відмова в доступі до них порушувала принцип рівності сторін, зокрема 
оскільки обвинувачення обирало матеріали, які воно вважало 
релевантними для справи, не піддаючись ніякому контролю. Він 
стверджував, крім того, що не було жодних технічних перешкод, щоб 
дозволити йому провести власний пошук "повного масиву даних" за 
допомогою технології Кліарвел. Уряд, з іншого боку, посилається на 
об’єм залучених даних та на конфіденційність певної інформації, а 
також на не подання заявниками даних про те, які докази можуть мати 
значення для їх захисту. Питання у справі, таким чином, полягає в 
тому, чи мав право захист отримати доступ, з одного боку, до масиву 
інформації, зібраної обвинуваченням без розбору і не внесеної до 
матеріалів справи, а з іншого - до "помічених" даних, отриманих в 
результаті пошуків Кліарвел, з метою виявлення потенційно 
виправдовувальних доказів. 

 90. Суд погоджується з тим, що за своєю природою “повний масив 
даних” неминуче включав масу даних, які не були prima facie 
релевантними у справі. Більше того, він може прийняти те, що коли 
обвинувачення володіє величезним обсягом необроблених матеріалів, 
може бути законним для нього просіювати інформацію з метою 
виявлення того, що, ймовірно є релевантним і таким чином зменшити 
справу до прийнятних розмірів. Однак він вважає, що в принципі 
важливою гарантією такого процесу було б забезпечити можливість 
захисту брати участь у визначенні критеріїв для встановлення того, що 
може бути релевантним. У цій справі, однак, заявники не вказали на 
якесь конкретне питання, яке на їх думку, можна було б вирішити 
шляхом подальших пошуків, а за відсутності такого уточнення - яке 
було доступне для них відповідно до пункту 5 статті 37 Кримінально-
процесуального закону - Суд має труднощі у визнанні того, що така 
“риболовна експедиція” була б виправданою. У цьому зв’язку, 
відповідні дані, були більш схожими на будь-які інші докази, які могли 
б існувати, але не були зібрані обвинуваченням взагалі, ніж на докази, 
про які прокуратура знала, але які вона відмовилася розголошувати 
захисту. Таким чином, хоча Суд знову заявляє, що органи прокуратури 
повинні розкривати захисту усі речові докази, якими вони володіють 
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на користь або проти обвинуваченого і справді обвинувачення у даній 
справі повинно було згідно із національним законодавством 
враховувати факти як за, так і проти підозрюваного - відповідно до 
власної прецедентної практики Суду - обвинуваченню насправді не 
було відомо про те, який зміст маси даних і відповідно до цього воно 
не мало жодної переваги перед захистом. Іншими словами, це було не 
випадком утримування доказів або «нерозголошення» в класичному 
розумінні. 

91. Ситуація відрізняється щодо даних, “помічених” в результаті 
первинних пошуків в Кліарвел. Ці дані слідчі розглядали як вручну, 
так і шляхом подальших пошуків в Кліарвел, щоб визначити, які 
матеріали слід включити до матеріалів справи. Незважаючи на те, що в 
даному випадку виключений матеріал a priori не стосувався справи, 
цей відбір здійснювався лише обвинуваченням, без участі захисту та 
без судового нагляду за процесом. У зв'язку з цим Суд нагадує, що 
“процедура, за якою саме обвинувачення намагається оцінити 
важливість прихованої інформації для захисту та зважити її по 
відношенню до користі суспільним інтересам для збереження 
інформації в таємниці, не може відповідати вищезазначеним вимогам 
частини 1 статті 6” (Rowe and Davis, цитовано вище, п. 63). Більше 
того, захисту було відмовлено у переліку документів – і зокрема у 
“помічених” документах - на тій підставі, що вони не існували та не 
було зобов'язання створювати такі документи, а також було відзначено 
технічні перешкоди для перенесення даних та проведення нових 
пошуків, враховуючи обсяг, про який йдеться. Щодо відмови у 
списках, Суд не має підстав ставити під сумнів висновок Верховного 
Суду про те, що відповідно до національного законодавства 
обвинувачення не повинно створювати документи, які до того ще не 
існували. Він зазначає, однак, що здається, що подальший пошук 
даних був би технічно досить простим, і він вважає, що в принципі 
було би доречно захисту мати можливість проводити - або проводити - 
пошук потенційно виправдовувальних доказів. Хоча він чутливий до 
питань конфіденційності, порушених Урядом, Суд не вважає, що в 
цьому відношенні існували непереборні перешкоди. Таким чином, він 
знаходить, що будь-яка відмова в дозволі захисту здійснювати 
подальші пошуки «помічених» документів, буде в принципі викликати 
питання відповідно до частини 3 (b) статті 6, щодо положення про 
надання належних засобів для підготовки захисту. 

92. Разом з тим, Суд знаходить, що, незважаючи на часті скарги до 
обвинувачення про відсутність доступу до документів, заявники на 
жодній стадії не проявляють формальної вимоги щодо ухвали суду 
відповідно до пункту 3 статті 37 Кримінально-процесуального закону 
щодо доступу до “повного масиву даних” або для подальшого пошуку, 
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а також не подають пропозицій щодо подальших слідчих заходів - 
таких як новий пошук із використанням запропонованих ними 
ключових слів - відповідно до пункту 5 статті 37 цього ж Закону. 
Таким чином, Верховний Суд у своєму рішенні відхилив вимоги 
заявників з цього приводу, посилаючись на положення, що “повинна 
виконуватися основна умова, щоб вимога щодо [доступу до 
документів] була передана до судів”. Ця можливість перегляду судом 
була, однак, важливою гарантією при визначенні того, чи було 
забезпечено доступ до даних. У зв'язку з цим Суд відзначає 
твердження Уряду, що серед доказів, поданих до районного суду, були 
огляди вилучених предметів та їх загального змісту. За цих обставин, 
та враховуючи, що заявники не надали жодної конкретизації виду 
доказів, які вони шукали, Суд переконаний, що відсутність доступу до 
відповідних даних не була такою, що заявникам було відмовлено у 
справедливому суді загалом. 

 93.  Таким чином, Суд приходить до висновку про відсутність 
порушення частин 1 та 3(b) статті 6. 

III. ІМОВІРНІ ПОРУШЕННЯ ЧАСТИН 1 ТА 3(D) СТАТТІ 6 
КОНВЕНЦІЇ 

94. Заявники скаржилися, що ані районний суд, ані Верховний Суд 
не заслуховували Аль Тані чи Султана як свідків і що не було 
докладено достатньо зусиль для їх виклику або отримання свідчень за 
допомогою відео чи по телефону. Вони також скаржилися на те, що 
заяви, зроблені цими особами під час розслідування, були повністю 
проігноровані. Вони посилаються на частини 1 та 3 (d) статті 6 
Конвенції, які, наскільки це має відношення, міститять наступне: 

“1.  У встановленні ... будь-якого кримінального обвинувачення проти нього, 
кожен має право на справедливий і публічний розгляд ... судом ... 

... 

3.  Кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має 
щонайменше такі права: 

... 

(d)  допитувати свідків обвинувачення або вимагати, щоб їх допитали, а також 
вимагати виклику й допиту свідків захисту на тих самих умовах, що й свідків 
обвинувачення...” 

95.  Уряд оскаржив ці твердження. 

A. Прийнятність 

96. Суд вважає, що ця скарга не є явно необґрунтованою у значенні 
частини 3 (a) статті 35 Конвенції. Він також зазначає, що вона не є 
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неприйнятною з будь-яких інших підстав. Тому її слід визнати 
прийнятною.  

B. Суть 

1. Позиції сторін 
97.  Заявники стверджували, що свідки Аль Тані та Султан були 

ключовими свідками захисту, які могли продемонструвати, що вони 
інвестували в Каупцінг на законних підставах та для належних ділових 
цілей. Аль Тані був ключовою особою у відповідних трансакціях і 
точну роль кожного учасника неможливо зрозуміти без його свідчень, 
в той час як Султан, як його близький радник, також відіграв важливу 
роль у трансакціях. Зокрема, цілком ймовірно, що вони підтвердили б, 
що компанія, що належить Аль Тані, була єдиним власником акцій 
Каупцінгу, всупереч твердженням обвинувачення, що Олафур 
Олафссон був співінвестором. Однак жоден з них не був реально 
почутий з цього приводу. Заявники ніколи не мали можливості 
допитати їх під час судового розгляду і, на думку заявників, спроби 
вислухати їх як свідків були напівсерйозними та недостатніми. Більше 
того, захист не був запрошений взяти участь у бесідах з Аль Тані та 
Султаном у Лондоні, а лише дізнався про них пізніше. На думку 
заявників, поліція не змогла задати їм критичних питань щодо природи 
інтересу Аль Тані щодо Каупцінгу та мети його інвестицій. 

98. Заявники підкреслили, що після того, як Аль Тані та Султан 
відхилили запрошення надати свідчення - надіслані електронною 
поштою своєму адвокату в Лондоні, - не було зроблено більше спроб 
отримати їх свідчення. Заявники стверджували, що захист наполегливо 
та послідовно наполягав на цьому питанні, порушуючи його щодо цих 
свідків декілька разів. На їхню думку, можна було організувати допит 
двох свідків обвинуваченням та захистом в домі Аль Тані в Лондоні 
або в посольстві. Альтернативно, обвинувачення могло попросити 
районний суд викликати свідків відповідно до пункту 2 статті 120 
Кримінально-процесуального закону або суд міг викликати їх за 
власною ініціативою. Хоча це не мало би жодних правових наслідків 
за межами ісландської юрисдикції, це підкреслило б важливість їх 
присутності, набагато більше, ніж неформальна електронна пошта. 
Підсумовуючи, ісландська влада не доклала всіх розумних зусиль, щоб 
забезпечити присутність двох свідків. У цьому відношенні заявники 
посилаються на висновки Суду у справах Schatschaschwili v. Germany 
([ВП], № 9154/10, 15 грудня 2015 року), Mirilashvili v. Russia (№ 
6293/04, 11 грудня 2008 р.), та Mirilashvili v. Russia (№ 46503/99, 16 
листопада 2006 р.), в яких Суд окреслив докладені зусилля 
прийнятними.  
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99. На завершення заявники підкреслили, що скарга не мала 
відношення до використання заяв відсутніх свідків, а скоріше 
відсутності двох свідків, яких захист хотів би допитати і яких, 
можливо, можна було б переконати дати показання альтернативним 
способом, аніж постати перед судом.  

100. Уряд стверджував, що кримінальне провадження проти 
заявників відповідало частинам 1 та 3 (d) статті 6 Конвенції, 
незважаючи на те, що захист не мав можливості допитати свідків Аль 
Тані та Султана під час судового розгляду. Уряд визнав, що принципи, 
встановлені у справах Schatschaschwili, цитовано вище, та Al-Khawaja 
and Tahery v. the United Kingdom ([ВП], № 26766/05 та 22228/06, 15 
грудня 2011 року), застосовуються, але вважав, що справа 
відрізняється в принципових аспектах від цих справ. Зокрема, 
заявники не скаржилися на те, що заяви відсутніх свідків були 
використані як докази проти них, - і не було жодних ознак того, що їх 
засудження базувалося на цих заявах, навіть частково, - а швидше, що 
свідки могли дати свідчення що призвело би до їх виправдання, так що 
заяви повинні були бути враховані. У цьому відношенні Уряд 
стверджував, що свідки не були лише свідками обвинувачення і що 
заявники могли називати їх свідками захисту. 

101. Діючи на основі три ступеневого тесту, закладеного в 
Al-Khawaja, Уряд спершу зазначив, що є вагомі причини для 
відсутності двох свідків і що прокуратура доклала всіх розумних 
зусиль, щоб вони дали свідчення у районному суді. Відповідно до 
статті 120 Кримінально-процесуального закону, прокурор був 
відповідальним за виклик свідків до суду, але підсудний також міг це 
зробити. Більше того, суддя може викликати свідка за допомогою 
письмової повістки, виданої за власною ініціативою або на прохання 
будь-якої із сторін. 

102. Уряд нагадав, що Спеціальний прокурор викликав двох свідків 
електронним листом, надісланим їх адвокату до Сполученого 
Королівства, і стверджував, що це відповідає національному 
законодавству та стандартній практиці. Крім того, Спеціальний 
прокурор дав зрозуміти Султану, що неофіційні заяви матимуть дуже 
малу доказову цінність і наголосив на важливості свідків дати 
показання у суді. Крім того, свідків було поінформовано про 
можливість давати показання по телефону. Тим не менш, вони не 
бажали брати участь у провадженні. Уряд стверджував, що у світлі 
такої позиції, не було жодних розумних засобів для обвинувачення або 
суду, які дозволили би заявникам допитати свідків, громадян Катару, 
які проживають у Катарі і котрі користуються дипломатичним 
статусом у суді. Зокрема, повістка до суду не мала би жодних правових 
наслідків за межами юрисдикції Ісландії та не було міжнародних 



СІГУРДУР ЕІНАРССОН ТА ІНШІ ПРОТИ ІСЛАНДІЇ – РІШЕННЯ 
© Переклад Олександра Дроздова, Олени Дроздової, Віктора Голуба 

 39 
 

 

договорів чи інших механізмів, до яких прокуратура чи суд могли б 
звернутися за правовою допомогою.  

103. Уряд додав, що заявники не робили жодних зауважень чи 
вимог у зв'язку з відсутністю свідків, коли на слуханні 7 березня 2013 
року було оголошено, що свідки відмовились приходити і питання не 
було порушено під час основного слухання в листопаді 2013 року. 
Дійсно, на жодній стадії розгляду заявники не робили жодного 
офіційного запиту щодо свідків. Оскільки заявники стверджували, що 
показання цих свідків були матеріалами для захисту, вони могли 
вимагати подальших дій або щоб суддя виніс письмову повістку, або 
вони могли викликати свідків самостійно. Більше того, навіть на стадії 
оскарження вони не просили, щоб заяви свідків були прийняті 
районним судом, як це можна було зробити на підставі статті 203 
Кримінально-процесуального закону.  

104.  Щодо того, чи відповідні докази були єдиною чи 
визначальною підставою для засудження заявників або вони могло 
призвести до їх виправдання, Уряд повторив, що у судових рішеннях 
немає жодних вказівок на те, що засудження заявників в якій-небудь 
частині ґрунтувалось на заявах Аль Тані та Султана; навпаки, заявники 
скаржилися, що суди не посилалися на ці заяви. На думку Уряду, два 
свідки не були ключовими свідками щодо злочинів за які заявники 
були засуджені. Щодо зловживання довірою, в здійсненні чого 
заявники були визнані винними, пов'язану з недотриманням належних 
банківських процедур щодо конкретних позик, малоймовірно, що 
хтось із свідків міг би дати будь-які показання з цього приводу; 
насправді, у своїх заявах вони не вказали, що знають, як вирішуються 
питання позик всередині банку. Щодо маніпулювання ринком, Уряд не 
погодився з розумінням заявниками заяви Султана щодо ролі Олафура 
Олафссона, але незалежно від того, як трактувати цю заяву чи того, як 
свідки мали б свідчити у зв'язку з цим, він вважав, що результат не 
змінився би. Більше того, заявники не посилалися на жодні інші 
конкретні заяви, зроблені будь-яким свідком, які могли б призвести до 
їх виправдання. 

105. Щодо наявності достатніх факторів противаги, Уряд вказав, що 
заявники мали можливість висловити свою версію та поставити під 
сумнів або підтримати заяви двох свідків. Крім того, Верховний Суд 
чітко визначив, що обвинувачення повинно нести тягар відсутності 
свідків, що Уряд трактував як чітку вказівку на те, що Верховний Суд 
вважав, що заяви не застосовуватимуться проти заявників. Уряд 
вважає, що Верховний Суд справді переглянув заяви і дійшов до 
висновку, що нічого з них не може вплинути на результат справи. 
Нарешті, на думку Уряду, було багато інших обвинувачуючих доказів. 
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Коли справа розглядалась як єдине ціле, відповідні докази не мали 
жодного стосунку до результату.  

106. Щодо скарги заявників щодо того, що вони не мали змоги 
брати участь у бесідах із двома свідками, Уряд вказав, що запрошувати 
захисника брати участь у такому досудовому допиті не було 
звичайною практикою та вважає, що не було підстав робити це у даній 
справі, оскільки мав місце намір отримати показання свідків під час 
судового розгляду. 

2. Оцінка Суду 
(a) Базові принципи 

107. Суд передусім зауважує, що заявники не скаржаться на 
відсутність будь-якої можливості допитати свідків, попередні заяви 
яких були використані як докази в процесі їх засудження, а скоріше 
про відсутність будь-якої можливості допитати свідків, чиї показання, 
на їх думку, підтримували б їх захист, через те, що органи влади не 
доклали достатніх зусиль, щоб забезпечити присутність цих свідків або 
досягти альтернативних домовленостей щодо їх допиту захистом. Суд 
в цьому плані відзначає, що початково обвинувачення хотіло 
викликати свідків дати показання перед судом, але в кінцевому 
підсумку свідки не з'явилися. Однак заяви, які вони давали під час 
своїх попередніх бесід, не були використані в засудженні заявників; 
навпаки, заявники стверджують, що ці заяви повинні були бути 
використані як докази, оскільки вони були сприятливими для захисту. 
У цьому світлі Суд вважає, що скарга має відношення до права 
“вимагати виклику й допиту свідків захисту [обвинуваченого]”, 
викладеного у частині другій частині пункту (d) частини 3, статті 6, 
аніж до права “допитувати свідків проти [обвинуваченого] або 
вимагати, щоб їх допитали”. Як наслідок, принципи, викладені у 
судових рішеннях Schatschaschwili, Al-Khawaja and Tahery, обидва 
цитовані вище, та нещодавнє Ibrahim and Others v. the United Kingdom 
([ВП], № 50541/08, 50571/08, 50573/08 та 40351/09, 30 вересня 2016 
року), не мають прямого значення у даній справі. Таким чином, Суд 
скоріше покладатиметься на принципи, викладені в нещодавньому 
рішенні Великої Палати Murtazaliyeva v. Russia (цитовано вище, п.п. 
150-168), яке прояснило судову практику, встановлену у справі Perna 
v. Italy ([ВП], № 48898/99, ЄСПЛ 2003-V). У Murtazaliyeva Велика 
Палата сформулювала наступний триєдиний тест: 

• чи вимога допитати свідка була достатньо обґрунтованою та 
релевантною предмету обвинувачення; 

• чи врахували національні суди доречність цих показань та 
навели достатні причини для свого рішення не допитувати 
свідка під час судового розгляду; 
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• чи рішення національних судів не допитувати свідка 
підірвало загальну справедливість провадження. 

(b) Застосування цих принципів до даної справи 

108. Суд розгляне дану справу в світлі трьох вищезазначених 
елементів, пам’ятаючи про практичні перешкоди з якими 
зіштовхнулись ісландські суди у забезпеченні присутності цих свідків. 

(i) Чи вимога допитати свідка була достатньо обґрунтованою та 
релевантною предмету обвинувачення 

109. Суд знаходить, що обвинувачення доклало певних зусиль, щоб 
забезпечити присутність двох свідків, але не докладало цих зусиль як 
тільки стало відомо, що вони не бажають брати участь, вважаючи, що 
оскільки вони були іноземними дипломатами, які проживають за 
кордоном, не було жодних засобів зобов'язати їх бути присутніми. Суд 
зазначає, що заявники стверджують, що вони неодноразово піднімали 
питання про відсутніх свідків, тоді як, відповідно до Уряду, записи не 
свідчать про те, що це питання було порушено на слуханні 7 березня 
2013 року і що лише під час основного слухання в листопаді 2013 року 
мала місце згадка щодо цього, хоча навіть тоді офіційного запиту не 
було. Крім того, Суд відзначає аргумент Уряду про те, що захист 
ніколи не просив суд або прокуратуру викликати свідків і що він у 
будь-якому випадку міг викликати їх сам. Нарешті, він відзначає 
позицію Уряду, згідно з якою заявники могли вимагати на стадії 
оскарження, щоб докази були взяті до розгляду районним судом для 
використання в апеляційному процесі.  

110. Хоча з матеріалів справи випливає, що захист порушував 
питання про відсутність свідків при обміні інформацію з 
обвинуваченням, Суд переконався, що не було зроблено офіційного 
запиту про виклик свідків під час провадження у районному суді після 
того, як обвинувачення повідомило суд 7 березня 2013 року, що свідки 
відмовилися з'являтися. У будь-якому випадку він вважає, що не є 
вирішальним те, чи заявники порушили це питання перед районним 
судом, і чи суд не спромігся, як стверджується, відповісти, оскільки 
троє заявників (Магнус Гудмундссон не піднімав саме це питання у 
своїй апеляції ) порушили питання щодо свідків у їхніх скаргах до 
Верховного Суду, який вказав підстави для відхилення їхніх вимог 
(для пор. Murtazaliyeva, цитовано вище, п.п. 172-74).  

111. У своїй скарзі до Верховного Суду Хреідар Мар Сігурдссон 
посилався на незначні зусилля для виклику Аль Тані та Султана, яких 
він описав такими, що відіграли “ключову роль” у спірних 
трансакціях; він наголосив на важливості того, щоб ці свідки були 
заслухані “для того, щоб отримати більш чітке уявлення про події, що 
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призвели до трансакції”, додавши, що Аль Тані міг би сказати, “чи був 
він учасником гри обману і махінації ... чи це був випадок звичайної 
трансакції.” Сігурдур Еінарссон у своїй скарзі назвав Аль Тані та 
Султана “ключовими свідками”, яких обвинувачення не робило 
недостатньо спроб викликати і заявив, що свідчення “головного 
представника покупців акцій та його помічника” були відсутні. Скарга 
Олафура Олафссона також порушила питання щодо цих свідків, яких 
не викликали незважаючи на неодноразові вимоги. Посилаючись на 
них як на “ключових гравців”, він стверджував, що їхні показання 
могли “пролити набагато більше світла на події ... надати інформацію 
про цілі трансакції з їх точки зору”; Аль Тані, як власник Q, відвідував 
засідання, де обговорювались трансакції та укладав угоди з 
Каупцінгом і тому міг свідчити про конкретну роль кожної 
зацікавленої особи, в той час як Султан також “відігравав важливу 
роль” у трансакціях, представляючи Аль Тані і дбаючи про деталі. 
Зокрема, Аль-Тані міг “прояснити багато речей, які були важливими 
для оцінки доказів у справі”, таких як, чи мав місце намір, щоб апелянт 
мав долю прибутку, чи вважав Аль Тані ціну трансакції справедливою 
і які були його наміри, наміри апелянта та Cултана у створенні 
інвестиційного фонду. 

112. На підставі вищевикладеного Суд не вважає, що заявники 
подали достатньо обґрунтовану вимогу щодо допиту свідків, про яких 
йдеться. Зокрема, вони в ході розгляду справи перед національними 
судами не роз’яснили мету такого допиту. У своїх скаргах до 
Верховного Суду заявники явно вели мову в скоріше загальній манері, 
що свідки можуть пролити світло на походження трансакцій та 
уточнити їх мету та, зокрема, що це не було наміром, щоб Олафур 
Олафссон отримав прибуток від них. Незважаючи на те, що 
беззаперечним є той факт, що Аль Тані та Султан відігравали ключову 
роль у трансакціях, докази, які очікувалось вони надали би, не були б 
на думку Суду такими, щоб вони ставили під сумнів обвинувачення 
проти заявників. Той факт, що Аль Тані міг стверджувати, що його 
наміри були bona fide, не мав прямого відношення до того, яким чином 
позики були проведені всередині банку, про що, як можна було б 
очікувати, ні він, ні Султан не мали ніяких знань. За цих обставин Суд 
приходить до висновку, що прохання про допит свідків залишається 
невиразним та необґрунтованим.  

(ii) Чи врахували національні суди доречність цих показань та навели 
достатні причини для свого рішення не допитувати свідка під час 
судового розгляду? 

113. Суд передусім відзначає, що згідно із ісландським 
законодавством захист може викликати свідків безпосередньо, але 
захист не робив спроб забезпечити їхню присутність, хоча вони 
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вважалися ключовими свідками для захисту. Однак Суд визнає, що 
повістка винесена самим судом могла мати більшу вагу ніж повістка 
захисту особливо з огляду на те, що ці свідки були іноземними 
громадянами, які проживають за кордоном (і, крім того, користуються 
дипломатичним статусом) та що головна відповідальність за 
забезпечення присутності свідків покладається на обвинувачення. 
Тому він вважає за доцільне перевірити чи адекватно відповів 
Верховний Суд на прохання захисту про заслуховування цих свідків.  

114. Суд відзначає, що Верховний Суд вважав, що рішення 
районного суду може бути скасовано лише в тому випадку, якщо 
вдасться встановити, що показання двох свідків або їх відсутність 
могли б мати істотний вплив на результат справи. Він також 
підкреслив, що обвинуваченню доведеться понести несприятливі 
наслідки відсутності цих показань. Зважаючи на обмежений і 
розпливчастий характер прохання заявників, Суд переконаний, що це 
було адекватною відповіддю на дану вимогу. Більше того, Суд 
пам’ятає, що свідки не були під юрисдикцією Ісландії та їх не можна 
було примусити бути присутніми і вони ясно дали зрозуміти, що не 
бажають брати участь у провадженні, незважаючи на неофіційне 
повідомлення Спеціальним прокурором що прокуратура та сам суд 
хотіли їх почути і що вони могли надати показання по телефону. За 
цих обставин, видається малоймовірним, щоб подальші зусилля щодо 
забезпечення їх участі мали б успіх. 

(iii) Чи рішення національних судів не допитувати свідка підірвало 
загальну справедливість провадження? 

115. Суд відзначає, по-перше, що було враховано значну кількість 
доказів для засудження заявників: сорок свідків були заслухані 
районним судом, який також спирався на велику кількість даних, 
включаючи багато переписок електронною поштою та результати 
прослуховування телефонних розмов. Верховний Суд також провів 
ретельний перегляд доказів у справі. Більше того, докази, які могли б 
надати відсутні свідки, не входили в основу обвинувачення проти 
заявників: навіть якщо вони могли б засвідчити, що для них це була 
bona fide трансакція, їх суб'єктивне сприйняття мети трансакцій не 
мало безпосереднього відношення до встановлення того, як 
оброблялися самі позики або чи справлялося неправильне враження 
щодо попиту на акції в банку.  

116. Нарешті, оскільки заявники скаржаться на те, що суди не 
посилались на заяви зроблені двома свідками, Суд посилається на De 
Tomasso v. Italy [ВП], no. 43395/09, п. 170, 23 лютого 2017 року: 

“Хоча стаття 6 гарантує право на справедливий суд, вона не встановлює 
жодних правил щодо допустимості доказів чи способу оцінювання доказів, це 
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насамперед питання регулювання національним законодавством та 
національними судами. По суті, такі питання, як вага, яка надається 
національними судами певним доказам, чи висновкам або оцінкам, що передані 
на їх розгляд, не підлягають перегляду Судом. Суд не повинен виступати 
органом четвертої інстанції і тому відповідно до частини 1 статті 6 не ставить 
під сумнів оцінку національних судів, якщо їхні висновки не можна вважати 
свавільними або явно необгрунтованими (див., наприклад, Dulaurans v. France, 
№ 34553/97, п.п. 33-34 та 38, 21 березня 2000 року; Khamidov v. Russia, № 
72118/01, п. 170, 15 листопада 2007 року; Anđelković v. Serbia, № 1401/08, п. 24, 
9 квітня 2013 року та Bochan v. Ukraine (№ 2) [ВП], № 22251/08, п.п. 64-65, 
ЄСПЛ 2015).” 

У даній справі Суд не бачить нічого свавільного чи явно 
необгрунтованого у рішенні не посилатися на ці заяви як докази у 
справі, по-перше, оскільки вони були отримані в неофіційних бесідах, 
по-друге, оскільки не було можливості перевірити показання у суді. 
Крім того, Верховний Суд явно дав зрозуміти, що обвинувачення має 
понести наслідки відсутності цих показань. 

117.  У світлі вищевикладеного, Суд приходить до висновку про 
відсутність порушення частин 1 та 3(d) статті 6 Конвенції. 

IV. ІМОВІРНІ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 8 КОНВЕНЦІЇ 

118. Заявники скаржилися, що обвинувачення записувало та 
слухало телефонні розмови між ними та їх адвокатами, порушуючи 
статтю 8 Конвенції, яка містить 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.” 

119.  Уряд оскаржив це твердження. 

1. Позиції сторін 
120. Уряд стверджував, що заявники не вичерпали національні 

засоби захисту стосовно своєї скарги щодо статті 8 Конвенції. По-
перше, вони не зверталися із цію скаргою по суті до національних 
судів; в той час як заявник Хреідар Мар Сігурдссон у своїй скарзі до 
Верховного Суду посилався на статтю 8, заявники у своїх письмових 
заявах посилались в основному на статтю 6 Конвенції. У рішенні 
Верховного Суду не вказувалося, що він безпосередньо вирішив 
питання про те, чи прослуховування телефону порушило статтю 8, а 
короткий виклад усних заяв заявників не вказував, що ці твердження 
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піднімались під час основного слухання. Крім того, заявники не 
подавали жодних інших позовів, таких як цивільний позов проти 
держави, який вимагає відшкодування шкоди за порушення їх прав 
згідно зі статтею 8. У своїх заявах у відповідь на зауваження заявників, 
Уряд вказав, що заявник Хреідар Мар Сігурдссон 15 листопада 2016 
року подав цивільний позов проти держави до районного суду. Він 
відповідно повідомив Суд, що у рішенні від 30 квітня 2018 року 
районний суд присудив йому 300,000 ісландських крон (ISK) стосовно 
телефонного прослуховування, яке відбулося після того, як заявника 
було повідомлено, що він є підозрюваним, але відхилив його скаргу 
щодо розмов зі своїм адвокатом на тій підставі, що їх не слухали далі, 
ніж необхідно було для визначення того, хто вів розмову.  

121. Заявники стверджували, що національні засоби захисту були 
вичерпані, оскільки питання щодо запису конфіденційних розмов було 
поставлено перед районним судом та перед Верховним Судом і 
останній не бачив жодної проблеми в тому, як здійснювалось 
прослуховування. Заявники не коментували конкретно питання 
цивільного позову. 

2. Оцінка Суду 
122. Суд знаходить, по-перше, що хоча всі четверо заявників 

скаржилися з цього приводу, лише Хреідар Мар Сігурдссон та Магнус 
Гудмундссон згадували конкретні випадки, які були визнані 
Спеціальним прокурором; інші два заявники не посилалися на будь-які 
конкретні випадки та не піднімали це питання у своїх скаргах до 
Верховного Суду. Зважаючи на пояснення Спеціального прокурора 
про те, що інциденти стосовно Хреідара Мар Сігурдссона та Магнуса 
Гудмундссона були помилками та за відсутності будь-яких доказів, які 
б свідчили про інше, Суд вважає, що скарги Сігурдура Еінарссона та 
Олафура Олафссона з цього питання є необґрунтованими і повинні 
бути визнані неприйнятними, як явно необґрунтовані відповідно до 
частин 3 (a) та 4 статті 35 Конвенції.  

123. Суд відзначає, що Магнус Гудмундссон не згадував статтю 8 
Конвенції чи його право на повагу до приватного життя чи листування 
у своїй скарзі до Верховного Суду, але конкретно посилався на 
Кримінально-процесуальний закон та частину 3 (с) статті 6 Конвенції. 
Як наслідок, видається неможливим, подача ним скарги щодо статті 8 
по суті. І навпаки, Хреідар Мар Сігурдссон зробив конкретне 
посилання на статтю 8 у своїй скарзі до Верховного Суду, 
стверджуючи, що його право на приватне життя було порушено і в цій 
мірі можна визнати, що він чітко подав свою скаргу щодо цієї норми, 
хоча і без подальшого розгляду. Однак Суд зауважує, що хоча 
Верховний Суд, без сумніву, міг визнати відповідне прослуховування 
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по телефону незаконним та/або невиправданим, є менш зрозумілим, чи 
було доступним для Верховного Суду, в контексті кримінального 
провадження, мати справу зі скаргою щодо Конвенції по суті, що 
втручання у право заявника на повагу до його приватного життя не 
було “відповідно до закону” або не було “необхідним у 
демократичному суспільстві” і надати відповідну допомогу з цього 
приводу (див. Akhlyustin v. Russia, № 21200/05, п. 24, 7 листопада 2017 
року, та Zubkov and Others v. Russia, № 29431/05, 7070/06 та 5402/07, п. 
88, 7 листопада 2017 року, та Konstantin Moskalev v. Russia, № 
59589/10, п. 22, 7 листопада 2017 року; див. також у зв'язку із 
існуванням ефективного засобу правового захисту відповідно до статті 
13 Конвенції, Khan v. the United Kingdom, № 35394/97, п. 44, ЄСПЛ 
2000-V, P.G. and J.H. v. the United Kingdom, № 44787/98, п. 86, ЄСПЛ 
2001-IX, Goranova-Karaeneva v. Bulgaria, № 12739/05, п. 59, 8 березня 
2011 року (коли питання вичерпання було приєднано до суті скарги 
щодо статті 13) і İrfan Güzel v. Turkey, № 35285/08, п.п. 106-107, 7 
лютого 2017 року; та на противагу, Dragojević v. Croatia, № 68955/11, 
п.п. 35, 42, 47 та 72, 15 січня 2015 року; Šantare and Labazņikovs v. 
Latvia, № 34148/07, п.п. 25 та 40-46, 31 березня 2016 року; та Radzhab 
Magomedov v. Russia, № 20933/08, п.п. 20 та 77-79, 20 грудня 2016 
року). Дійсно, Верховний Суд не вирішував питання приватного життя 
у своєму рішенні посилаючись, скоріше, на те, що записи не 
використовувались як докази та відсутність жодних аргументів з цього 
приводу, які б могли вплинути на розслідування. Хоча Уряд прямо не 
стверджує, що цей засіб захисту був безрезультатним (разом з тим, 
кваліфікуючи точку зору розгляду скарги Верховним Судом щодо 
статті 8 як “нетрадиційну”), Суд вважає у світлі своєї вищезгаданої 
судової практики, що скарга до Верховного Суду в контексті 
кримінального провадження не є ефективним засобом захисту 
стосовно скарги щодо порушення права на приватне життя відповідно 
до статті 8 Конвенції. 

124. Залишається питання, чи повинні були заявники, як це було 
представлено Урядом, використати цивільний позов про 
відшкодування збитків проти держави. У Суду немає підстав 
сумніватися, що в рамках цивільного судочинства національні суди 
змогли би перевірити законність та необхідність відповідного заходу 
та, якщо це доцільно, присудити компенсацію. Заявники не 
оскаржували твердження Уряду з цього приводу. Щодо заявника 
Магнуса Гудмундссона, Суд зазначає, що він не подавав цивільного 
позову проти держави; що стосується заявника Хреідара Мар 
Сігурдссона, він зазначає, що останній подав цивільний позов у 
листопаді 2016 року і що районний суд виніс рішення 30 квітня 2018 
року, inter alia відкинувши його скаргу щодо розмов із його адвокатом. 
Суду не повідомлено чи подавав заявник апеляцію на це рішення. За 



СІГУРДУР ЕІНАРССОН ТА ІНШІ ПРОТИ ІСЛАНДІЇ – РІШЕННЯ 
© Переклад Олександра Дроздова, Олени Дроздової, Віктора Голуба 

 47 
 

 

цих обставин скарги заявників щодо статті 8 Конвенції повинні бути 
відхилені через невичерпання національних засобів правового захисту 
відповідно до частин 1 та 4 статті 35 Конвенції.  

V. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ 

125.  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 

126. Кожен заявник вимагав 100,000 євро в якості відшкодування 
моральної шкоди. Заявники не вимагали відшкодування матеріальної 
шкоди.  

127. Уряд стверджував, що встановлення порушення саме по собі 
буде справедливою сатисфакцією будь-якої моральної шкоди. Він 
також стверджував, що вимога про відшкодування моральної шкоди 
була надмірно високою. 

128. Враховуючи конкретні обставини даної справи, Суд 
погоджується з Урядом, що встановлення порушення частини 1 статті 
6 Конвенції саме по собі є достатньо справедливою сатисфакцією 
стосовно будь-якої моральної шкоди. Далі Суд зазначає, що Держава-
відповідач повинна вибирати, з можливістю нагляду з боку Комітету 
Міністрів, загальні та/або, якщо необхідно, індивідуальні заходи, що 
мають бути прийняті у її національному законодавчому порядку, щоб 
припинити порушення виявлені Судом і максимально відшкодувати 
наслідки. У зв'язку з цим Суд знаходить, що статтями 228 та 232 
Кримінально-процесуального закону передбачено, що Комітет з 
питань поновлення судового розгляду може, коли виконані певні 
умови, наказувати відновити кримінальне провадження, яке було 
закінчено остаточним рішенням, винесеним апеляційним судом або 
Верховним Судом (див., mutatis mutandis, Ibrahim and Others v. the 
United Kingdom, цитовано вище, п. 315 і Ramos Nunes de Carvalho E SÁ 
v. Portugal, цитовано вище, п. 222). У зв'язку з цим Суд підкреслює 
важливість забезпечення національних процедур, за допомогою яких 
може бути переглянута справа з огляду на висновок про порушення 
статті 6 Конвенції. Як раніше наголошував Суд, такі процедури 
можуть розглядатися як важливий аспект виконання судових рішень, а 
їх наявність свідчить про прихильність Договірної Держави до 
Конвенції та прецедентної практики Суду (Moreira Ferreira v. Portugal 
(№ 2). ) [ВП], № 19867/12, п. 99, 11 липня 2017 року).  
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B. Судові та інші витрати 

129.  Заявники подали наступні вимоги стосовно витрат і видатків, 
понесених у національних судах та у Суді: 

Хреідар Мар Сігурдссон: 58,526,931 ісландських крон (ISK) під час 
розгляду справи у національних судах та 13,500 євро (EUR) плюс 
2,600,000 ісландських крон (ISK) під час розгляду справи у Суді; 

Сігурдур Еінарссон: 28,758,883 ісландських крон (ISK) під час 
розгляду справи у національних судах та 13,500 євро (EUR) плюс 
2,600,000 ісландських крон (ISK) під час розгляду справи у Суді; 

Олафур Олафссон: 33,492,706 ісландських крон (ISK) під час 
розгляду справи у національних судах та 13,500 євро (EUR) плюс 
3,375,000 ісландських крон (ISK) під час розгляду справи у Суді; 

Магнус Гудмундссон: 40,729,681 ісландських крон (ISK) під час 
розгляду справи у національних судах та 13,500 євро (EUR) плюс 
1,338,624 ісландських крон (ISK) під час розгляду справи у Суді. 

Заявники подали рахунки на загальну суму 54,000 євро (EUR) щодо 
справи, яка розглядалась у Суді.  

130. Уряд стверджував, що не всі понесені витрати можуть бути 
віднесені до запобігання передбачуваним порушенням чи отримання 
відшкодування збитків, оскільки захист заявників ґрунтувався також 
на інших підставах. Однак Уряд не зміг, за відсутності чіткого 
розподілу витрат, визначити, які витрати пов'язані з передбачуваними 
порушеннями. Він також зауважив, що будь-які порушення, пов'язані з 
провадженням у Верховному Суді не тягнуть за собою відшкодування 
витрат понесених під час провадження у районному суді. Нарешті, він 
зазначив, що немає жодних доказів витрат, виражених в ісландських 
кронах по відношенню до розгляду справи у Суді.  

131. Відповідно до прецедентної практики Суду, заявник має право 
на відшкодування витрат і видатків лише в тому випадку, якщо було 
показано, що вони були фактично та виправдано понесені і є 
обґрунтованими щодо їх кількості. У даній справі враховуючи наявні 
документи та вищезазначені критерії, зокрема враховуючи, що було 
виявлено порушення стосовно лише одного положення скарги, поданої 
заявниками, що стосується питання неупередженості Верховного 
Суду, яка з'явилася на світ лише після закінчення провадження у 
національних інстанціях, Суд відхиляє вимогу щодо витрат під час 
розгляду справи у національних судах. З іншого боку, він вважає 
розумним присудити кожному із заявників суму 2000 євро (EUR ) в 
якості витрат понесених під час розгляду справи у Суді, враховуючи, 
що зауваження представлені представником заявників, були спільними 
для всіх чотирьох заявників . 
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C. Неустойка 

132.  Суд вважає за доцільне, щоб процентна ставка за 
замовчуванням базувалася на граничній позиковій ставці 
Європейського центрального банку, до якої слід додати три процентні 
пункти. 

З ЦИХ ПІДСТАВ, СУД 

1. Оголошує, одноголосно, скарги щодо стверджуваної 
неупередженості А.К. зважаючи на посади, які займав його син, 
стверджуваної відмови в доступі до даних та стверджуваної 
нездатності викликати свідків допустимими, а решту заяви 
неприйнятною; 

2. Постановляє, одноголосно, що мало місце порушення частини 1 
статті 6 Конвенції через відсутність неупередженості з боку А.К.; 

3. Постановляє, шістьма голосами проти одного, що не було 
порушення частин 1 та 3 (b) статті 6 Конвенції стосовно 
стверджуваної відмови у доступі до даних; 

4. Постановляє, одноголосно, що не було порушення частин 1 та 3 (d) 
статті 6 Конвенції стосовно стверджуваної нездатності викликати 
свідків; 

5. Постановляє, одноголосно, що виявлення порушення саме по собі є 
достатньо справедливою сатисфакцією будь-якої моральної шкоди, 
понесеної заявниками; 

6. Постановляє, одноголосно, 
(a) що Держава-відповідач повинна сплатити кожному із заявників 

протягом трьох місяців з дня набрання рішенням законної сили 
відповідно до частини 2 статті 44 Конвенції, 2000 (дві тисячі) 
євро на додачу до будь-якого податку, який може бути 
стягнутий із заявників по відношенню до витрат і видатків, які 
повинні бути перераховані у валюту Держави-відповідача за 
курсом, який застосовується на дату розрахунків; 

(b) що із закінченням зазначеного тримісячного строку до 
остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься 
простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в період 
несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти; 
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7. Відмовляє, одноголосно, в решті вимог заявників щодо 
справедливої сатисфакції. 

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 4 червня 
2019 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту Суду. 
 
 
Стенлі Найсміт Пол Лемменс 
(Stanley Naismith) (Paul Lemmens) 
 Секретар Президент 

Відповідно до частини 2 статті 45 Конвенції та пункту 2 правила 74 
Регламенту Суду, окрема думка судді Павлі (Pavli) додається до цього 
рішення. 
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ЧАСТКОВО РОЗБІЖНА ОКРЕМА ДУМКА СУДДІ ПАВЛІ 
(PAVLI) 

 
1. Я голосував з більшістю з усіх питань, окрім одного. Я шкодую, 

що не можу погодитися з їх висновком щодо відсутності порушення 
статті 6 стосовно стверджуваноі відмови в доступі до даних 
розслідування. Моя незгода стосується як загального підходу, яким 
керується більшість у даному заголовку, так і конкретних висновків по 
суті. 

A. Релевантний тест відповідно до частини 3(b) статті 6 

2. Релевантні принципи щодо прав обвинувачених відповідно до 
частин 1 та 3 (b) статті 6 Конвенції на отримання доступу до матеріалів 
слідства у справі проти них, включаючи будь-які виправдовувальні 
докази, що містяться в них, були узагальнені в справах Van Wesenbeeck 
v. Belgium (№ 67496/10 та 52936/12, 23 травня 2017 р.) та Natunen 
v. Finland (№ 21022/04, 31 березня 2009 р.), як описано в пунктах 85 та 
86 цього рішення. Право захисту на доступ до та розголошення доказів 
обвинувачення не є абсолютним; однак будь-які обмеження повинні 
бути “суворо необхідними” з огляду на центральну роль рівності 
сторін в архітектурі статті 6, що регулює кримінальний процес (див. 
Van Wesenbeeck, п. 68).  

3. Думка більшості визнає, що заборона заявникам у доступі по 
відношенню до хоча б одного із наборів доказових даних (“помічені” 
документи) “викликає питання відповідно до пункту 3 (b) статті 6” 
(див. п. 91). Однак, жодного разу не проводиться належна перевірка 
щодо того чи відповідають обмеження тесту суворої необхідності. 
Натомість відповідна частина рішення сходиться до висновку про те, 
що, з огляду на певні передбачувані процесуальні помилки з боку 
захисту та наявність судового перегляду на національному рівні, 
заявникам не було “в цілому відмовлено справедливому судовому 
розгляді”. 

4. Я вважаю, що підхід більшості до цього питання, який 
представляє значні новели для нашої судової практики за статтею 6, є 
проблематичним з ряду причин. По-перше, він не зміг надати 
достатньої ваги, на мою думку, серйозним питанням розкриття 
інформації, піднятим заявниками в умовах дуже складного 
кримінального судового розгляду. Вибравши обхід тесту Van 
Wesenbeeck на користь глобальної констатації, що загальна 
справедливість судового процесу не була порушена, рішення чинить 
ведмежу послугу ясності та послідовності нашого прецедентного права 
та упускає можливість зважити складні питання на перетині нових 
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технологій та об’ємних питань доказування. По суті, я вважаю 
причини, на які посилається більшість, щоб відхилити вимоги 
заявників як частково неприйнятні, а частково недостатні. 

B. Чи були обмежені права захисту на доступ 

5. Дана справа пов'язана з надзвичайно складним обвинуваченням у 
фінансових злочинах, в якому є багато підсудних та дуже великий 
обсяг електронних матеріалів, що були вилучені або іншим чином 
отримані обвинуваченням. Вона включала щонайменше чотири масиви 
даних зменшуваних за розміром: “повний масив даних” за 
результатами розслідування; набір “помічених” даних потенційно 
релевантних доказів, які обвинувачення вибирало з усіх даних, 
використовуючи передові технології пошуку; “документи 
розслідування”, отримані в результаті подальшої фільтрації набору 
помічених даних; та фактичні докази, подані до суду, які включали 
підгрупу документів розслідування. 

6. Для згадки, заявники скаржаться, що їм було відмовлено у 
належному доступі до першого та другого масивів даних. Зокрема, їм 
не було дозволено проводити власний пошук у першому масиві даних, 
використовуючи те саме програмне забезпечення, яке широко 
використовувалося обвинуваченням. Крім того, обвинувачення - і суди 
щонайменше три рази - відмовлялись надати їм доступ до списку 
документів, “помічених” (як релевантні або потенційно релевантні 
докази) в результаті пошуків обвинуваченням, до переліків коротких 
викладів даних та до інших матеріалів слідства. Обвинувачення також 
відмовляло команді захисту в конкретних запитах щодо доступу до 
“масивів електронних листів та перехоплених телефонних дзвінків 
осіб, відмінних від заявників, які не були внесені до матеріалів 
слідства” (див. п. 75 рішення). Це дало обвинуваченню de facto 
монополію на використання сучасних засобів цифрового пошуку, без 
належного судового перегляду на ранніх етапах процесу.  

7. Вибір більшості скористатися переглядом глобальної 
справедливості означає, що немає чітких висновків щодо обмеження 
прав доступу захисту і, якщо так, то в якій мірі. Але можна зробити 
деякі непрямі висновки.  

8. Судове рішення вирізняє перший та другий набори даних. Що 
стосується першого, він фактично вважає, що електронні пошуки 
захистом означали б “риболовну експедицію” за відсутності будь-якої 
конкретики щодо того, “що могло б бути з'ясовано подальшими 
пошуками” (див. п. 90). У цьому контексті, враховуючи мільйони 
документів, цей аргумент здається схожим на вимогу уточнити точне 
розташування голки в межах стіга сіна. Воно також тяжіє до того, щоб 
перевернути з ніг на голову прокурорський обов'язок розкривати будь-
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які виправдовувальні докази (докладніше про це нижче). Пошуки 
захистом не були б більшою риболовною експедицією, ніж ті, які 
проводились обвинуваченням. 

9. Що стосується “помічених” даних, більшість визнає, що згідно з 
нашою прецедентною практикою обвинувачення не може виключати 
захист із процесу оцінки важливості інформації, що не розкривається; і 
що подальший пошук поміченого набору даних був би технічно 
“досить простим” (див. п. 91). Вона, однак, задоволена аргументом 
Уряду про те, що згідно з національним законодавством не існувало 
прокурорського обов'язку створювати документи (зокрема, переліки 
вилучених даних), які ще не існували. Немає обговорення наслідків 
цього національного законодавчого вибору для цілей статті 6 
Конвенції. 

10. На цьому етапі варто нагадати, що стоїть на кону в даній справі, 
тобто про фундаментальний принцип кримінального процесу, а саме 
рівності сторін. Зважаючи на цей кардинальний принцип, загальний 
підхід більшості виглядає недостатньо пристосованим до складності 
електронного розголошення в кримінальних (або, з цього приводу, 
цивільних) судових процесах, що включають великі за об’ємом дані; 
використанню сучасних технологічних засобів у цьому контексті; та їх 
сукупних наслідків для рівності сторін. Припущення, що стандартні 
правила розкриття інформації повинні застосовуватися в цьому 
контексті без змін є тим, що, принаймні, необхідно перевірити.  

11. Основний огляд порівняльного права в юрисдикціях, що мають 
відповідний досвід у цій сфері - більш обширний варіант якого був би 
корисним враховуючи новий контекст даної справи - дозволяє 
припустити, що обвинувачення зобов'язане забезпечити захист 
максимально повним можливим доступом до електронних матеріалів 
справи, включаючи можливість проведення власних пошуків, в умовах 
та із можливостями порівнянними з тими, що є у обвинувачення. Це 
вважається мінімальною або базовою гарантією, яка вимагається у 
складних випадках у відповідності до принципу рівності сторін.1 

12.  Крім того, для того, щоб виконати свій обов'язок щодо 
розкриття будь-яких виправдовувальних матеріалів, якими воно 
володіє, як вимагає і наше прецедентне право і ісландське 
законодавство, обвинувачення також може бути зобов’язане проявити 
свою добросовісність шляхом додаткових проактивних кроків, 
наприклад, шляхом індексації документів, надання файлів у форматі 
зручному для пошуку та вказуючи будь-які відомі виправдовувальні 
докази. З іншого боку, висновок про те, що обвинувачення було 
залучене до зловмисного “засмічення даних”, щоб зробити його 

 
1 Див., для прикладу, провідна справа США United States v. Skilling, 554 F.3d 529 
(5й Округ 2009) (включає декілька сотень мільйонів електронних записів). 
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складнішим для аналізу даних захистом, може призвести до висновку 
про приховування доказів.2 

13. Вищенаведений підхід визначає, що навіть тоді, коли захист 
отримує переваги від істотного доступу, обвинувачення все ще має 
чіткі переваги: зазвичай, у нього буде триваліший період часу для 
аналізу доказів, загалом більших аналітичних ресурсів та більш 
глибоке знання матеріалу, у тому числі стосовно будь-яких 
виправдовувальних елементів. Зважаючи на ці міркування, висновок 
нинішньої більшості про те, що обвинувачення “не мало жодної 
переваги перед захистом” в обставинах даної справи (див. п. 90), 
видається досить надуманим.  

14. По-друге, логічним наслідком попереднього аргументу є те, що 
повне електронне розкриття інформації у великих за об’ємом 
кримінальних розслідуваннях повинно забезпечуватися за 
замовчуванням, тобто як стандартної прокурорської практики та без 
необхідності захисту ініціювати та оспорювати літанії процедурних 
запитів. Судовий нагляд повинен, в принципі, здійснюватися на цьому 
попередньому етапі, коли умови розголошення та пошуку даних 
повинні бути узгоджені та затверджені, коли це можливо, судовим 
співробітником.  

15. Нова практика в зоні Ради Європи відповідає цьому загальному 
підходу. Таким чином, суди принаймні двох юрисдикцій (Сполучене 
Королівство та Ірландія) затвердили в останні роки використання 
технологічно-асистованого огляду, використовуючи форму штучного 
інтелекту, відому як прогнозивне кодування, для цілей електронного 
розкриття інформації в значних цивільних судовий процесах.3 
Обгрунтування буде застосовуватися з однаковою силою у 
кримінальних справах схожої складності.4 Знову ж таки, основна 
передумова використання такої передової технології - це, звичайно, те, 

 
2Ibid. Див також Протокол електронного розкриття Міністерства юстиції США 
(2012), який рекомендує, що з метою вирішення викликів цифрової доби прокурори 
повинні надавати захисту пошуковий файл, а також зміст із описом на високому 
рівні “загальних категорій інформації”, наявних у матеріалах. Див. Recommendations 
for Electronically Stored Information (ESI) Discovery Production in Federal Criminal 
Cases, в Стратегіях, 5(b), режим доступу: 
https://www.justice.gov/archives/dag/page/file/913236/download.  
3 Див. Pyrrho Investments Ltd v. MWB Property Ltd [2016] EWHC 256 (UK High Court); 
та Irish Bank Resolution Corporation Ltd &ors v. Quinn &ors [2015] IEHC 175 (High 
Court of Ireland). 
4 Технологія прогнозивного кодування, яка вже широко використовується в деяких 
юрисдикціях, дозволяє сторонам економити значну кількість часу та ресурсів при 
аналізі великих масивів даних. Див, серед інших джерел у кримінальному контексті: 
Elle Byram, The Collision of the Courts and Predictive Coding: Defining Best Practices 
and Guidelines in Predictive Coding for Electronic Discovery, 29 SANTA CLARA 
COMPUTER & HIGH TECH. L.J. 675 (2013); та Brandon L. Garrett, Big Data and Due 
Process, 99 CORNELL L. REV. ONLINE 207 (2014). 
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що обидві сторони отримують повний можливий доступ на початку. 
Та, по-друге, кримінально-правові рамки та слідчі практики 
організовані таким чином, щоб сприяти належному доступу захисту на 
відповідній (тобто ранній) стадії провадження. 

16. На підставі фактів даної справи я би зробив висновок, що права 
доступу заявників були суттєво обмежені через відмову національних 
органів у наданні їх команді захисту обґрунтованого та справедливого 
доступу до спірних масивів даних та, зокрема, до помічених даних.  

17. На додачу, як структурна проблема - і навіть допускаючи певний 
запас для специфіки кожної національної системи - відповідні 
ісландські закони та прокурорські практики не виглядають 
організованими таким чином, щоб забезпечити належну відповідність з 
розкриттям прав підсудних у великих за об’ємом кримінальних 
справах. Це очевидно з пояснень Уряду, як юридичного так і 
технічного характеру щодо того, чому доступ до більшості додаткових 
даних, які запитувались командою захисту, був неможливим або 
негарантованим (див. нижче для детальної інформації). Також, 
справедливо стверджувати, що складний характер кримінального 
розслідування у даній справі повинен був бути очевидним для 
національних органів влади з самого початку. 

18. Цей структурний недолік був би достатнім підґрунтям, на мій 
погляд, для виявлення порушення загальної справедливості 
провадження відповідно до частини 1 статті 6 Конвенції. 

C. Чи обмеження доступу було виправданим 

19. В якості доводу, дозвольте мені все-таки розглянути конкретні 
виправдання, які пропонуються щодо обмежень прав доступу 
заявників та  чи були вони “суворо необхідними” відповідно до нашої 
прецедентної практики.  

20. Хоча Уряд висуває довгий перелік аргументів щодо того, чому 
обмеження були виправданими, більшість виділяє два основних 
аргументи обґрунтування в пункті 92. По-перше, вона робить великий 
акцент на тому, що заявники не звертались по формальне рішення суду 
“щодо доступу до ‘повного масиву даних’ або для здійснення 
подальшого пошуку в [базі даних]” (див. п. 92). Цей аргумент 
обгрунтування спірний як мінімум з трьох причин. Для початку, 
аргумент Уряду в цьому заголовку має характер вимоги про 
невичерпність; не висуваючи такого аргументу на етапі прийнятності, 
Уряд зазвичай ухиляється від того, щоб покладатися на нього в 
розгляді по суті. По-друге, він не видається повністю коректним в 
плані фактів: заявники подали, наприклад, запити щодо переліку 
документів, які були б знайдені за допомогою певного ключового 
слова, які були відхилені національними судами на невизначених 
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підставах (див. п. 83). Але останнє і найголовніше, цей аргумент 
обґрунтування суперечить обов'язку обвинувачення забезпечити за 
замовчуванням широке розкриття у справах, що стосуються великих 
обсягів електронних даних розслідування, як єдиний спосіб почати 
забезпечувати справжню рівність сторін. 

21. Те саме буде застосовуватися і до другого обґрунтування, 
висловленого більшістю, а саме те, що захист не зміг уточнити, яких 
додаткових доказів вони шукають, покладаючись, наприклад, на 
“огляди вилучених предметів та їх загального змісту” (див. п. 92 in 
fine). З усією повагою, цей аргумент сильно знижує, на мою думку, 
складність аналізу великої та взаємопов'язаної кількості даних 
розслідування щодо того, чи хтось оснащений “лише” людським 
інтелектом чи отримує допомогу від штучного. 

22. Коли я аналізую численні рядки обґрунтування, запропоновані 
Урядом у цьому заголовку, стає очевидно, що занепокоєння щодо 
нібито надмірних зусиль зіграли важливу роль: великий обсяг 
матеріалів, який повинен був би бути створений для задоволення 
запитів захисту (див. п. 79) або необхідність повторного імпорту даних 
у певне програмне забезпечення (див. п. 83). Я буду сподіватися, що це 
не те, що мається на увазі під “суворо необхідними” обмеженнями: це 
був би сумний день для статті 6, якби лише зручність перевершувала 
основоположні права справедливого судового розгляду. 

23. Це не означає, що широкомасштабне розкриття інформації в 
електронній формі, передбачене в цій думці, не викликає інших 
важких питань, включаючи питання захисту основних прав та 
інтересів третіх осіб. Більшість відзначає ці занепокоєння, але вважає, 
що вони не представляли “непереборних перешкод”, висновок, який я 
поділяю, inter alia, що Уряд не спромігся довести, що він належним 
чином і справді розглядав способи узгодження розкриття інформації із 
захистом з мінімізацією потенційних ризиків для третіх сторін.5 У 
будь-якому випадку, я буду сподіватися, що саме такі питання будуть 
займати нашу майбутню прецедентну практику в цій сфері. 

24. Як правило, небажання безпосередньо брати участь у скаргах 
заявників щодо частини 3 статті 6 Конвенції з її різними 
основоположними гарантіями кримінального судочинства має 
наслідки - і не лише теоретичного характеру. У першу чергу, вона 
схильна розмивати захист, гарантований п’ятьма підзаголовками цього 
положення, як ніби вони не можуть бути порушені на своїх власних 
умовах. По-друге, це упущена можливість надати чітку та узгоджену 
рекомендацію національним судам та іншим органам щодо того, як ці 
заплутані гарантії Конвенції слід тлумачити та застосовувати на 

 
5 Як приклад розглянутого підходу до цих питань, див. п.10 (Security: Protecting 
Sensitive ESI Discovery from Unauthorized Access or Disclosure) Протоколу 
електронного розкриття Міністерства юстиції США, посилання 2 вище. 
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національному рівні. Це, на мій погляд, є однією з центральних 
функцій цього Суду, яка має тенденцію бути підірваною, якщо всі 
конкуруючі міркування рефлекторно подаються в далеко не прозорий 
млин з написом “загальна справедливість провадження.” 

25. Для розуміння, остаточне рішення щодо загальної 
справедливості відповідно до частини 1 статті 6 жодним чином не 
перешкоджає та не замінює необхідності належного перегляду вимог, 
висунутих у рамках різних пунтів частини 3 статті 6. Побічний погляд 
на останні судові рішення Великої Палати підтвердив би це: наприклад 
у Ibrahim and Others v. the United Kingdom ([ВП], № 50541/08 та 3 
інших, 13 вересня 2016 року), справі про відмову в доступі до адвоката 
та суміжним правам, Суд провадився в чіткій та систематичній манері, 
по-перше, перевірити, чи права заявників відповідно до частини 3 (с) 
статті 6 були обмежені, а по-друге, чи були виправдані обмеження 
відповідним тестом. Розглянувши ці два питання, Велика палата 
продовжила розгляд впливу обмежень на загальну справедливість 
провадження для кожного з чотирьох заявників.  

26. Більшість покладається на Murtazaliyeva v. Russia ([ВП], № 
36658/05, 18 грудня 2018 р.) у виборі розгляду скарги заявників з точки 
зору частин 1 та 3 (d) статті 6 “взятих разом” (див. п. 87). Однак, навіть 
у Murtazaliyeva, справі, пов’язаній із не заслуховуванням свідків, 
запропонованих захистом, Велика Палата визначила (оновлений) 
триєдиний тест, де вплив на загальну справедливість провадження 
становить лише остаточне завдання. Більшість дотримується цього 
самого підходу при оцінці поточних вимог заявників відповідно до 
частини 3 (d) статті 6 (починаючи з п. 94), на відміну від методу, 
обраного для частини 3 (b) цієї ж статті.  

27. Інакше кажучи, “взяті разом” - це не те саме, що змішані разом. 
Суворий аналіз скарг, поданих під різними частинами пункту 3 статті 6 
має додаткову, а не незначну користь послаблення суттєво 
суб'єктивного характеру глобальної перевірки справедливості, тим 
самим підвищуючи законність кінцевого результату. 

28. Нарешті, якби більшість вирішила більш ретельно займатися 
викликами складних кримінальних розслідувань у нашу епоху високих 
технологій, це могло б дати стимул ісландській владі, а можливо й 
іншим, робити те саме. Це почекає до наступного разу. 


