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1: В.

Напіопа.-тьІшй універептет <•Одеська юридична акаде:мія>>,
з;:юбува'І кафедри крн:міна.-тьноrо проuссу

ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНШЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СУДУ 3 ІІРЛВJІІОДИІІИ В ІІРЛВОЗЛСТОСОВЧІЙ
ПРАКТИШ УКРАЇНИ
ІНТСІраІ(іtіні ІІр<ННСННИ УкраЇНИ на ІІІ;ІИХУ

J.lO

t-:Hp()IICikhKOI'O СІІіНТО

нарИСТНа с~ІуІ·уІШJІИ 3а1юрукою ІІриє,т(нанюІ останньої ;ю Ра,т(и ЄнроІІИ
(цалі- РС) з метою з:\'Ііuнення миру на засадах справец.1ивості та між
наро.аного співробітниuтва д.т1я збереження ..1юцського суспі..lьства та

uиni.:rii:шuiї, утnер.ажеппя духошшх та :\юра.lьІшх цінностей, які с спраn
жпі:\t джерело:\t особистої сnобо.аи, по.1ітичпої сnободи та :шкошюсті,
3.Jійспеппя де:\юкратичпих ідеа.1іn і пршщипіn, а також сприяпня соuі
шІnному та економічному ІІрОІ'рссу П ч;Існін. Са\ІС таки \!І чином нrнна
чсна мста РЄ у П Статуті (Лон,т(он,

Україна з

9.11.1995

р.

05.05.1949 р.),

ЧJІСНО\І ~І кої~~ нл1єтnс~1

r11.

3агальнові.ао:\1о, що міжнаро.ані .аоговори, зго.аа на обов'язковість
яких

на.аана

УкраїІш,

Верховною

Радою

України,

КрюліІІа.lьІшм процесуаль1шм

поря.а

із

Конст:итуuією

кодексо:\1 Украї1ш

(далі

-

КПК), іпши:\ш закоп<НПІ палежать .ао джере.1 кри:\tіпа.lьІюго проце
<.:уа.ІІ.ІЮП) 'ІакоІІОJ(<Івства. Іtі міжІшрОJ(ІІі акти ві,т(іІгаютІ, важJІИІІУ ро;11,

у ІІрНІЮВО\ІУ рсІ·у~ІІОІШІІІІі ІІраІІ .:ІЮіLІ1ІІИ та -шкріІІ.:ІСІІІІі ІІріорІ1ТСТУ ІІраІІ
о<.:оби ІІсрс;L іІсржаною. Так, ні;шоні,т(но ;ю ч.

..

<.:уа Іnнс 33КОНОіШНСТНО 3aCTOLOHYEThC~I

3

5 ет.~

КПК України 11ро1 (С

урахунаНН}І\11

І ІраКТИКИ рІІІІСНh

Єнр(mсtknкоІп Су,т(у 3 ІІран;Ікнини (;LшІі- ЄСПЛ).
На жа.1ь, межі вказаної роботи не цозволяють повністю проана.lізу
вати застосування Конвенuії про права .1юцини та основопо.1ожних сво

бод (.аа.1і- КПЗЛ) тож nnажас:ио. шо nарто розкрити осІюшІі причшш
пехтуnаппя практикою ЄСПЛ. Ала.lіJуючи застосуnаппя україпськи:ии
су.аа:\ш практики ЄСПЛ до
~ІНИІІІС. НаІІрИІ<JІаіІ у

2012

2012

року, nияшшося. шо

ue

зonci:\t nідсупк

р. Gун ІІронс;Існиі1 монітори нІ· 110 3асто<.:унан

ню І Іракти ки ЄС ПЛ су;шм и Кірон(нра;tсnкої об .. Іасті, та 3а3нітонано, ІІ(О

практика ССПЛ Уl)аховува.1ася при розг.1яді З 9Е криміна.1ьних справ, а
у

2013

р. кримінальних прова.ажень, здійснених місuеви:\ш зага.1ьними

су.аа:\ш о6.1асті з урахуnаппя:и практики ЄСПЛ, пока:шик 36ільшиnся цо

18% nіц кількості ncix ро3r.1япутих спраn. Якщо у 2012 р. судю.пr об.lас
3, 5, 6 КПЗЛ шодо 12 кри:\tіпа.1ьпих
СІ Іран, то у 2013 р. кі;Іnкістn СІ Іран, роллІнутих су;ш\Н1 оGJІасті і3 :шсто
сунаНН}І \11 ни\юІ· КП.ЗЛ, 3рос~ш ;ю 2Х СІ Іран. Так, ІюріНН}ІНО 3 2012 р. кіJІh
ті бу.1о 3астосоnа1ю nи:\юrи ст. ст.

кість справ, розr.1янутих судом із застосування:\>~ вимог КП3Л та урал)'

вання:\1 праКТ:ИК:И ССПЛ, у

2013 р.

збЇ..lЬШИ.lаСЯ :\'ІаЙЖе утр:ичі

r21.
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Поетуrrоно ситуаr~іи :шстосунанни нка:шної rrрактики 3vrінюєтnоr,
наrrрик.;rал нинчаючи rrрактику націонсиnних су;rін 3а

2014- 2015 рр ..
Gym1 отримані ;~ані, rr~o ij 765 існуючих на сnопщні су;rін (664 3апtлnних

27 апеляційних, касаційний суд, Верховний
35 адміністративних судів 1 і апе .1яuійної інстанцій та ка
саuійпий суд; 27 господарських судіn та 8 апеляційних, касацій пий;
без Копституuійпого Суду України) 198 паuіопа.1ьrшх судіn релеnапт
по послуговуються у своїй практиuі рішеппями ЄСПЛ [З, с. 19-20].
су;:rів першої інстанції та
Суд України;

Ві;rміча~:-:тnс~r 3ростаНН$.І кіJrnкості :шсрнснn на rrрактику pirrrcнn ЄСПЛ.
Поvrітним стає і те, rr~o ;~о pirrrcнn 3Нертаютnс~r не

.. rиrrrc су,т~и. а ti rrрано

охоронні органи та практикуючі особи, зокрема а;:rвокат:и та нотаріуси.
А..1е все ж таки, не:\1а .1о важлив:им є той факт, що на сього;:rнішній час і
досі спостерігасться розходжепня ;:rумок вчених процесуалістіn та прак

тикіn щодо застосування практики рішень ЄСПЛ. Проаналізуnавши
деякі зауnажеппя та рекомендації мож.тпшо nи;:rілити оспоnпі причини
нехтунанн~r rrpи :1астосунанн1 останнnої.
Отже, ІІсршою

:1 11ричин нсхтунанни :1астосунанюr\1 rrрактики ~rнл~r

ється незнання, мається на увазі відС)•тність офіt(ійно визнаного держа
вою джерела публікацій ріtиень ЄСПЛ. На нашу думку на теренах сього
дення це абсурдне мислення. Адже в періо;:r інформаційно-технічного

розnитку, тексти рішень Суду розміщені в базі даних

HUDOC,

у спра

вах щодо України їх також можна знайти па сайті Міністерства юстиuії
Україrrи. Крі_\1 тою, piшcrrшr у снравах rrроти України ІІуGJrікуюТІ)си в
«ОфіІtіі1ному віснику України•> та інших офіttіі1них і неофіціЙІІИХ ви
,т~аннs.:rх.

3

нонинами mo;~o ріrнснh GСПЛ та нанчалhними матсріалнvІИ

можна о3на~іоvrитиси на сайті українсnкої сторінки
Єнроrrи «Осніта

Програми

Рали

:1 ІІ]ХШ лю,т~ини ,тr,.;rи фахоних юристін•>. На са~-іті ЄСПЛ

доступний огляд останніх рішень GСПЛ

r41.

Наступною причиною є відсутність перекладу тексту рішень. Згі;:rно

до по .1ожень ЗУ <<Про міжпародні догоnори України•>, з метою r:шконап
пя заходів .загального характеру держаnа забезпечус перек..1ад та пуб .1і
каuію пошrих текстіn таких рішеrrь українською мовою спеціалізованим
у ІІитанН$.ІХ ЄСПЛ юриличним нrщaннs.:rvr, rrorr1иpcниrvr у ІІрофесійно\-rу
ССрСіlОНИЩІ ІІраННИКІН.

До того ж, автентичність перек.тrаду повних текстів таких рішень за
сві;:rчується Органом представництва, тобто органом, відповідальним

за забезпечення предстаnниuтnа України

n

ЄСПЛ та координацію ви

копання його рішень. У разі nідсутності автентичного перекла;:rу бага
тостороннього міжпародного

;:roronopy українською

мовою, офіційний

ІІсрск.;rал тексту на українсnку мону :1;rійснює Міністсрстно 3акор,т(он
н~rх crrpaн України.
І останньою пр:ич:иною нехтування вказаних рішень як би

ue

не

прикро звучало являється відсутність достатньої «nравової КJ~·,ьтури>>
у використанні правових позицій ЄСПЛ вищими С)•довимu інстанціями
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Украіни,

не.-ІИІ<е

1110 Mat-:

3Н3ЧеНН}І l(JI}I

ІІр3НО3аСТОС)'Н3НН}І

ІІраКТИІ<И

ЄСПЛ . .З І(ІЛП) ІІрино;Іу, ІШЖJІИНИ\1 на наІІІУ J()i\1KY є 33ІІрона:~женН}І те
матичних тренінІ-ін ІІ~(ЩО нанчаНН}І суіІіІін існуючіі1 ІІрактиІ(і ЄСПЛ 3а
стаття:\ш КП3Л. Які в свою чергу, сприятимуть прави ..1ьному застосу
ванню правових позицій ССПЛ без «спотворення•> та «перекручення•>

їх лtісту, шо часто nикористоnують пе..::rобросоnіспі учасники процесу.
При чо:иу, тренінги пе .1ише

. : r.1я

суд..::rіnського корпусу. а .1е й ..::rля робіт

пикіn прокуратури папри:к.1а..::r, для a..::rnoкaтin, зокре:иа

n

Наuіопа.1ьпій

ас(mіаІ~ії а)1нокатін України ІЮІ-Н1нні бути нка3ані трснінп1 та ін. А;(жс
рса;ІhНС НИІ<ОНаНН}І ріІІІСНh ЄСПЛ та ЇХ НТі.-ІСНН}І у 1Ір3КТИЧНУ ІІJІОІІ(ИН)'

націона ..1ьного законо.аавства яв.1яється жнри:v~ання:\'1 заса.аи законнос
ті у кри:\'Ііна ..lЬНО:\'1У прова.аженні, шо є запорукою ефективності .аосяг
нення його завдань.
Спистс використаних дж·ере..·І
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