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РЕФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З ПРАВ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ПРИЄДНАННЯ ЄС 
ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ

У Раді Європи діє унікальний механізм захисту прав людини. 
Європейська конвенції про захист прав людини (ЄКпл) 1950 р. за
провадила захист основних громадянських та політичних прав та 
передбачила механізм забезпечення виконання своїх положень – 
юрисдикцію Європейського суду з прав людини, який є одним із 
інститутів Ради Європи.

з свого боку Європейський Союз створив окрему правову 
систему, на чолі якої стоїть Суд ЄС у люксембурзі. У той час як 
всі державичлени ЄС є також сторонам ЄКпл, досі Євросоюз не є 
учасником Конвенції. Незважаючи на той факт, що ЄС заснований 
на повазі основних прав людини, дотримання яких забезпечується 
Судом ЄС, ЄКпл та її судовий механізм формально не належить 
до нормативноправових актів. з іншого боку всі державичлени 
ЄС, як учасники Конвенції, зобов’язані дотримуватися ЄКпл на
віть тоді, коли вони застосовують та реалізують право ЄС. Такі 
розбіжності можуть бути усунені завдяки приєднання Євросоюзу 
до Конвенції.

приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції 
з прав людини (ЄКпл) становить важливий крок у розвитку єв
ропейської системи прав людини. хоча це питання обговорюється 
ще з кінця 1970х років, лише із вступом в силу 1 грудня 2009 р. 
лісабонського договору це питання отримало форму юридичного 
обов’язку (ст. 6 п. 2 договору про функціонування ЄС) [1]. Крім 
того, правовою основою приєднання ЄС є ст. 59 п. 2 ЄКпл «2. до 
цієї Конвенції може приєднатися Європейський Союз» [3], до зміс
ту якої були внесені зміни на підставі протоколу № 14 ЄКпл [4], 
який набув чинності 1 червня 2010 р.
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з цією метою 4 червня 2010 р. Рада з питань юстиції ЄС на
дала Європейській комісії мандат на проведення переговорів щодо 
приєднання до ЄКпл від імені ЄС. з боку Ради Європи 26 травня 
2010 р. Комітет Міністрів надав спеціальний мандат своєму Ке
рівному комітету для розробки разом з ЄС необхідного правового 
інструменту в цій сфері. Неформальна робоча група, яка складала
ся з 14 експертівпредставників державчленів Ради Європи (7 – з 
державчленів ЄС та 7 з держав, які до ЄС не входять), була уповно
важена обговорювати та розробити проект нормативноправового 
акту разом з представниками Європейської Комісії. Серед питань, 
які обговорювалися у зв’язку із приєднанням до ЄКпл (включаючи 
проблеми приєднання до різних протоколів, можливість робити за
стереження тощо), піднімалися питання про необхідність внесен
ня технічних змін до тексту Конвенції, участь ЄС в органах Ради 
Європи, які забезпечують ефективність системи захисту прав лю
дини, запровадженої положеннями ЄКпл (включаючи фінансовий 
бік участі Євросоюзу в цій системі), а також можливість внесення 
наступних змін до системи ЄКпл із урахуванням особливостей 
правової системи ЄС.

Останнє – восьме – засідання Неформальної робочої групи 
відбулося 20–24 червня 2011 року в м. Страсбург, на якому затверд
жений остаточний текст проекту Угоди про приєднання Європей
ського Союзу до Європейської конвенції з прав людини [6].

переглянутий проект Угоди про приєднання, прийнятий Не
формальною робочою групою, передбачає в ст. 1, що Європейський 
Союз приєднується до ЄКпл та протоколів 1 та 6 до Конвенції. 
Статус Євросоюзу як Високої договірної Сторони Конвенції та 
протоколів до неї в подальшому визначатиметься в Угоді про при
єднання ЄС до Конвенції про захист прав людини та основополож
них свобод [7].

приєднання до Конвенції та протоколів до неї накладатиме 
на ЄС тільки зобов’язання, пов’язані із актами, заходами та безді
яльністю його інститутів, органів, установ та агенцій, а також осіб, 
які діють від його імені. Ніщо в Конвенції або протоколах до неї не 
повинно вимагати від ЄС діяти або вживати заходи в тих сферах, 
де він не наділений компетенцією. 

Що стосується процедури участі ЄС у слуханнях в Європей
ському Суді з прав людини, у ст. 3 проекту Угоди про приєднання 
до тексту Конвенції пропонується внести наступні зміни. зокрема, 
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у ст. 36 ЄКпл повинна бути змінена назва. зараз ця стаття назива
ється «Участь третьої сторони», натомість у разі набуття чинності 
Угодою про приєднання ця стаття повинна отримати назву «Участь 
третьої сторони та співвідповідачів». Відповідно до цієї статті буде 
додано п. 4, зміст якого полягає в тому, що Європейський Союз 
або державачлен ЄС може стати співвідповідачем у судових слу
ханнях Суду за умов, передбачених Угодою про приєднання ЄС 
до ЄКпл. Співвідповідач є стороною у судових слуханнях. при
йнятність заяви оцінюється не беручи до уваги факт участі спів
відповідача у судових засіданнях. Наступні пункти 2 та 3 ст. 3 про
екту Угоди про приєднання є положеннями, які викликали багато 
дискусій серед учасників Неформальної робочої групи. Так, п. 2 
передбачає, що у випадку, коли заява подана проти однієї або біль
ше державчленів Євросоюзу, ЄС може стати співвідповідачем у 
судових слуханнях щодо задекларованого Судом порушення прав, 
якщо буде встановлено, що встановлене порушення ставить під 
питання відповідність положення права ЄС певним правам, закрі
пленим у Конвенції. В свою чергу п. 3 встановлює, що у випадку, 
коли заява подана проти Євросоюзу, державичлени ЄС можуть 
стати співвідповідачами у судових слуханнях щодо задекларова
ного Судом порушення прав, якщо буде з’ясовано, що встановлене 
порушення ставить під питання відповідність положень договору 
про Європейський Союз, договору про функціонування Європей
ського Союзу або будьякого іншого правового інструменту, який 
має юридичну силу однакову із установчими договорами, певним 
правам, закріпленим у Конвенції. якщо заява подана проти ЄС та 
однієї чи більше державчленів, і всім сторонам про це відомо, ста
тус відповідача може бути змінений на статус співвідповідача.

Висока договірна Сторона може стати співвідповідачем лише 
за власним бажанням або згідно з рішенням Суду. У судових слу
ханнях, відповідачем по яких є Європейський Союз, якщо Суд ЄС 
не надав юридичної оцінки відповідності Конвенції положень пра
ва Євросоюзу, Суду ЄС надається достатньо часу для проведення 
такої оцінки, а сторони отримують можливість робити свої заува
ження. ЄС має забезпечувати, щоб такі оцінки готувалися настіль
ки швидко, щоб слухання в Європейському Суді з прав людини не 
зазнавали необґрунтованої затримки. Врешті в п. 8 ст. 4 зазнача
ється, що наявна стаття застосовуватиметься до заяв, поданих від 
дати набуття чинності Угодою про приєднання.
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Стаття 4 проекту Угоди про приєднання стосується справ, які 
порушуються у заявах однієї Високої договірної Сторони проти ін
шої. зокрема, передбачається, що перше речення п. 2 ст. 29 ЄКпл 
повинно бути викладене в наступній редакції: «палата приймає 
рішення щодо прийнятності та суті заяв, поданих однією Високою 
договірною Стороною проти іншої відповідно до ст. 33». В свою 
чергу ст. 33 Конвенції отримує нову назву: замість «Міждержавні 
заяви» – «Справи, які подаються Сторонами Конвенції».

У контексті визначення критеріїв прийнятності заяв, поданих 
проти Європейського Союзу, у ст. 5 проекту Угоди про приєднан
ня зазначається, що слухання в Суді ЄС не повинні розглядатися 
як такі, що були подані на розгляд до іншого міжнародного орга
ну розслідування чи врегулювання, як це закріплено п. 2 b) ст. 35 
Конвенції. Крім того, передбачено, що ст. 55 ЄКпл, яка передба
чає відмову від інших засобів врегулювання спорів, які виникають 
внаслідок тлумачення або застосування ЄКпл, не розглядатиметь
ся як така, що перешкоджає дії статті 344 договору про функціо
нування Європейського Союзу, де закріплено, що державичлени 
зобов’язані не подавати позов стосовно тлумачення або застосуван
ня установчих договорів ЄС на вирішення іншими засобами ніж ті, 
які ними передбачені.

Наступний розділ проекту Угоди про приєднання присвяче
ний інституційним та фінансовим питанням. 

Так, ст. 6 визначає порядок обрання суддів до Європейського 
суду з прав людини. Відповідно передбачається, що з метою забез
печення приєднання ЄС на рівних умовах з іншими договірними 
Сторонами, суддя, обраний від ЄС, буде брати участь в роботі Єв
ропейського суду з прав людини на умовах, однакових з іншими 
суддями, з таким саме статусом та обов’язками. Необхідно відзна
чити, що відповідно до п. 2 та 3 ст. 21 ЄКпл судді є незалежними 
та беруть участь в роботі Суду в особистій якості. Отже, у внутріш
ній практиці та правилах процедури Суду необхідно врегулювати 
питання про можливі наслідки участі в роботі судді, обраного від 
ЄС, для різних форм проведення засідань Судом.

У п. 1 ст. 6 проекту Угоди погоджено, що делегація Європей
ського парламенту отримує повноваження брати участь із правом 
голосу в засіданнях парламентської Асамблеї Ради Європи (пАРЄ) 
кожного разу, коли Асамблея здійснює вибір суддів у відповіднос
ті до ст. 22 ЄКпл. Кількість представників Європейського парла
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менту дорівнюватиме найбільшій кількості представників від дер
жави в пАРЄ у відповідності до ст. 26 Статуту Ради Європи (це 
18 членів – така кількість передбачена для представників Велико
британії, Італії, Російської Федерації, Франції та ФРН). Умови та 
обсяги участі представників Європарламенту в засіданнях пАРЄ 
та її відповідних органів визначаються пАРЄ після консультації з 
Європейським парламентом.

Що стосується участі ЄС в роботі Комітету Міністрів Ради 
Європи, то тут погоджене таке (ст. 7 проекту Угоди). Комітет Міні
стрів прийматиме рішення за участі із правом голосу представника 
Європейського Союзі в наступних випадках: а) згідно з п. 2 ст. 26, 
коли за клопотанням пленарного засідання Європейського суду з 
прав людини Комітет може одностайним рішенням і на встановле
ний строк зменшити кількість суддів у складі палат до п’яти; коли 
згідно з п. 4 ст. 39 Комітет здійснює нагляд за виконанням умов 
дружнього врегулювання спору; б) пп. 2 та 5 ст. 46 – коли Комі
тет здійснює нагляд за виконанням рішень Суду з прав людини, а 
також притягує до відповідальності Високі договірні Сторони, які 
утримуються від виконання остаточних рішень Суду. Крім того, 
Європейський Союз залучатиметься із правом голосу до роботи 
Комітету Міністрів у випадку внесення змін до ЄКпл та прийнят
тя додаткових протоколів до неї, або прийняття чи виконання будь
яких інших інструментів або текстів, адресованих всім Високим 
договірним Сторонам або Суду, або стосовно реалізації функцій у 
відповідно до Конвенції Комітетом Міністрів або пАРЄ. Крім того, 
до ст. 7 планується включити п. 2, яким передбачено, що відносно 
рішень, ухвалених проти ЄС як відповідача або співвідповідача, 
правила процедури Комітету Міністрів стосовно прав голосу по
винні бути узгоджені таким чином, щоб забезпечити адекватні га
рантії того, що реалізація комбінованих голосів Євросоюзу та його 
державчленів не завдасть шкоди здатності Комітету Міністрів 
ефективно здійснювати свої наглядові функції, як це закріплено у 
ст.ст. 9 та 46 ЄКпл.

для Європейського Союзу передбачена участь у витратах, 
пов’язаних із реалізацією положень ЄКпл (ст. 8). Так, ЄС повинен 
буде роботи щорічний внесок. цей внесок буде додатковим до вне
сків, які роблять інші Високі договірні Сторони. ці кошти мають 
йти на забезпечення функціонування Суду, нагляд за виконанням 
рішень Суду, функціонування Комітету Міністрів, пАРЄ та гене
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рального Секретаря Ради Європи при виконанні їх функцій, запро
ваджених Конвенцією.

Стаття 9 проекту Угоди присвячена співвідношенню інших 
конвенцій та угод, прийнятих в рамках Ради Європи, із Угодою про 
приєднання. це пов’язано з тим, що існує ціла низка договорів, які 
безпосередньо пов’язані із системою ЄКпл, хоча й є окремими до
кументами. Отже, необхідно забезпечити, щоб ЄС, як сторона Кон
венції, поважав відповідні положення таких інструментів, а тому з 
метою їх застосування розглядався як їх учасник. це стосується в 
першу чергу Європейської угоди стосовно осіб, які беруть участь 
в процедурах Європейського суду з прав людини 1996 р. (ETS № 
161), а також Шостого протоколу до генеральної угоди про при
вілеї та імунітети Ради Європи 1996 р. (ETS № 162), що закріплює 
привілеї та імунітети, які надаються суддям Європейського суду з 
прав людини. передбачається, що ЄС також поважатиме привілеї 
та імунітети інших осіб, включених до функціонування системи 
Конвенції, зокрема це співробітники Секретаріату Суду, членів 
пАРЄ та представників Комітету Міністрів, як передбачено ге
неральною угодою про привілеї та імунітети Ради Європи 1949 р. 
(ETS № 002) та першим протоколом до неї 1952 р. (ETS № 010). Бе
ручи до уваги той факт, що приєднання ЄС до цих інструментів та 
додатків до них вимагає багато часу та зусиль, а також, що система 
генеральної угоди про привілеї та імунітети Ради Європи відкрита 
для приєднання лише для державчленів Організації, проект Уго
ди закріплює, з одного боку, зобов’язання Європейського Союзу, 
як договірної Сторони Конвенції, дотримуватися положень цих 
інструментів, а з іншого боку, обов’язок інших договірних Сторін 
ставитися до ЄС так, начебто Євросоюз є стороною цих угод. Крім 
того, в проекті містяться положення про обов’язок враховувати по
зицію ЄС у разі зміну статусу цих документів (приєднання, вне
сення змін тощо), а також закріплений обов’язок генерального Се
кретаря Ради Європи як депозитарія цих документів, нотифікувати 
ЄС про такі зміни.

У ст. 10 проекту Угоди про приєднання передбачається, що 
Угода набуде чинності в перший день місяця, що настає після за
кінчення тримісячного періоду від дати, на яку всі Високі договір
ні Сторони Конвенції та Європейський Союз висловили свою згоду 
на обов’язковість для них цієї Угоди [5].
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У жовтні 2011 р. Керівний комітет з прав людини Ради Євро
пи обговорив підготовлені проекти документі, а також політичні 
міркування деяких питань, які не були узгоджені, і погодився пе
редати проекти цих документів Комітетові Міністрів Ради Європи 
для розгляду та подальшого керівництва. 13 червня 2012 р. Комітет 
Міністрів дав вказівку Керівному комітету продовжити перегово
ри з Європейським Союзом, в рамках групи ad hoc «47+1», з метою 
закінчення роботи над текстами проектів [9]. 

перші переговори між Керівним комітетом та Європейською 
Комісією були проведені 21 червня 2012 р. з метою погодження ка
лендаря наступних зустрічей та інших процедурних питань. під 
час цих переговорів представник Європейської Комісії передав 
представникам Ради Європи пропозиції щодо внесення змін до 
проектів документів про приєднання з метою відображення осо
бливостей правової системи ЄС [9]. з свого боку представники 
Російської Федерації як учасника Європейської конвенції з прав 
людини висловили своє бажання також внести власні пропозиції 
щодо тексту Угоди про приєднання, з метою збереження рівності 
всіх учасників Конвенції, а не розподілу їх на блок державчленів 
ЄС з одного боку та блок державнечленів ЄС з іншого [10].

Наступні засідання Керівного комітету з прав людини з приво
ду приєднання ЄС до ЄКпл заплановані на 17–19 вересня 7–9 лис
топада 2012 р. в Страсбурзі, під час яких обговорюватимуться змі
ни до проекту угоди, запропоновані Євросоюзом. якщо врешті 
текст проекту буде узгоджений в рамках групи ad hoc «47+1», він 
має бути затверджений з боку Керівного комітету з прав людини. 
потім він передається до Комітету Міністрів Ради Європи. пАРЄ 
приймає висновок щодо проекту Угоди, після цього проект затвер
джується на засіданні Комітету Міністрів Ради Європи та стає від
критим для підписання [10].

Відповідно до процедури, закріпленої в ст. 218 договору про 
функціонування ЄС, що регулює порядок укладання міжнародних 
угод ЄС, передбачена одностайність державчленів Євросоюзу в 
Раді стосовно укладення договору, також існує необхідність отри
мання згоди Європейського парламенту, а в разі потреби й позиції 
Суду ЄС. потім договір має бути ратифікований всіма держава
членами Європейського Союзу. Крім того, зміни передбачені саме 
до тексту Конвенції повинні бути ратифіковані всіма 47 державами
сторонами ЄКпл, 27 з яких є одночасно і державамичленами ЄС. 
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Таким чином, процес приєднання ЄС до Європейської конвен
ції з прав людини є тривалим і може затягнутися. Втім в результаті 
приєднання до ЄКпл Європейський Союз стане інтегрованим до 
її системи захисту фундаментальних прав людини. На додаток до 
внутрішнього захисту прав завдяки внутрішньому праву Союзу 
та практиці Суду ЄС, що посилюється шляхом включення хартії 
основних прав до первинного права ЄС, Союз буде зобов’язаний по
важати ЄКпл, а також підданий зовнішньому моніторингу з боку 
Європейського суду з прав людини. Крім того, приєднання усуне 
прогалини в захисті прав людини та посилить узгодженість між 
системами Ради Європи та ЄС в цій царині. після приєднання Со
юзу до ЄКпл громадяни та інші суб’єкти основних прав, гаранто
ваних цією Конвенцією, вперше отримають можливість подавати 
до Європейського суду з прав людини скарги на дії та бездіяльність 
не тільки національної влади (органів державучасниць ЄКпл), 
але й наднаціональних інстанцій (інститутів, органів, установ ЄС). 
при цьому в обох випадках буде зберігатися нині діюча умова про 
необхідність проходження спочатку внутрішніх процедур оскар
ження (у випадку ЄС – позовів до Суду ЄС).
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