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ПРИВІТАНН Я  ПРЕЗИ ДЕНТА  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

«ОДЕСЬК А ЮРИ ДИ ЧНА АК А ДЕМІ Я»  
С.  В.  КІВАЛОВА

Шановні учасники конференції!
Щиро вітаю вас з початком роботи другої міжнародної науко

вопрактичної конференції «правове забезпечення ефективного 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини», яку наш університет проводить спільно з коміте
том верховної ради україни з питань верховенства права та пра
восуддя і південним регіональним центром Національної академії 
правових наук україни під егідою генерального секретаря ради 
Європи пана турбйорна ягланда.

цього року конференція присвячується 60й річниці набут
тя чинності конвенції про захист прав людини і основополож
них свобод.

присутність шановних почесних гостей – відомих світу вче
них і практиків підтверджує знаковість цієї події. хочу висловити 
щиру подяку за прийняття запрошення президенту парламентської 
асамблеї ради Європи, суддям Європейського суду з прав людини, 
членам комітету з юридичних питань та прав людини парЄ, рад
нику верховного комісара ооН з прав людини в украї ні, регіональ
ному представнику управління верховного комісара ооН з прав 
біженців, главі офісу ради Європи в україні, представникам вищої 
судової, виконавчої та законодавчої влади, а також діячам юридич
ної науки і практики. цього року до нашої роботи приєдналися за
рубіжні колеги з азербайджану, вірменії, Німеччини, польщі, ро
сійської Федерації, туреччини, сШа та інших держав.

На конференції зібралися однодумці, які розуміють важли
вість розвитку національних правових систем державучасниць у 
світлі положень конвенції про захист прав людини і основополож
них свобод.

контрольний механізм конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод є унікальним у всьому світі.

масштаби діяльності Європейського суду з прав людини ви
ходять за межі Європи. якщо порівнювати практику страсбурзь
кого суду із загальною міжнародноправовою судовою практикою, 
то впевнено можна сказати, що немає такої міжнародної судової 



6

установи, де проходила б така складна і напружена робота, як в 
Європейському суді з прав людини. один лише факт говорить сам 
за себе: впродовж останніх років до Європейського суду з прав лю
дини надходить понад шістдесят тисяч заяв щорічно, що свідчить 
про довіру європейців до цього механізму захисту прав і основних 
свобод.

однак ця статистика має й інший бік. у Європейському суді з 
прав людини накопичилася значна кількість нерозглянутих справ 
(як на стадії визначення прийнятності, так і на стадії розгляду 
справ по суті), це підриває впевненість в ефективності системи та 
порушує важливий принцип судочинства – розгляд справи в ро
зумний термін. станом на 31 грудня 2012 р. у Європейському суді 
з прав людини очікували свого розгляду більше 128 тисяч справ. 
але в порівнянні з 2011 р. цей показник вперше за останні 15 років 
знизився на 16 %.

такі значні зміни стали можливими завдяки зусиллям усіх 
статутних органів ради Європи.

комітет з юридичних питань та прав людини парламентської 
асамблеї ради Європи регулярно звертається до проблеми ефек
тивності конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод. станом на 2013 р. проблемі імплементації рішень Європей
ського суду з прав людини присвячено вісім доповідей комітету.

у січні цього року на черговій сесії парЄ мені довелося пред
ставляти доповідь «забезпечення життєздатності страсбурзького 
суду: структурні недоліки в державахучасницях». На сесії голову
вав пан жанклод міньйон, під керівництвом якого проводилося 
голосування і були прийняті відповідні резолюція і рекомендація. 
до речі, прийняті вони були практично одноголосно (1 – проти, 
1  – утримався). я вдячний колегам з комітету з юридичних питань 
та прав людини, які підтримали мене, насамперед, голові комітету 
пану кристоферу чоупу, членам комітету – пану мевлюту чаву
шоглу та пану Борису цилевичу та іншим колегам.

як показує час, внутрішніх реформ виявляється недостатньо, 
щоб забезпечити життєздатність Європейського суду з прав люди
ни, важливі адекватні заходи на національному рівні, зазначу лише 
деякі:

1. держави – учасниці конвенції повинні вносити зміни до 
свого законодавства з урахуванням прецедентного права Європей
ського суду з прав людини і забезпечити, щоб відповідні органи 
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державної влади, зокрема судова система, застосовували це пре
цедентне право.

2. важлива роль парламентського контролю щодо виконан
ня рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини. традиційно зразками національного парламентського 
контролю є системи, що склалися в Нідерландах, великобританії 
і Швейцарії. слід відзначити розвиток цього напрямку в Болгарії, 
італії, румунії, туреччині та україні.

у доповіді, про яку я зазначав вище, пропонується розширен
ня повноважень парламентських комітетів з правових питань (пра
восуддя) відповідних державучасниць, а саме: надання їм права 
«контролювати діяльність органів виконавчої влади, відповідаль
них за виконання рішень Європейського суду з прав людини; роз
робляти спеціальні засоби (організаційні та правові); впливати на 
уряди державучасниць у зв’язку з порушеннями, які відбуваються, 
зокрема, у разі затримки виконання рішень страсбурзького суду».

зазначені парламентські комітети можуть також нести від
повідальність за законодавчу підтримку пілотних рішень страс
бурзького суду і контролювати їх виконання.

3. особливе, перспективне значення має підвищення якості 
юридичної освіти, підготовки та підвищення кваліфікації держав
них службовців.

таким чином, життєздатність Європейського суду з прав лю
дини, швидше, залежить від дій державучасниць конвенції, ніж 
від його внутрішніх реформ.

стосовно виконання рішень Європейського суду з прав люди
ни в україні хочу відзначити, що для цього робиться багато.

так, навесні минулого року був прийнятий новий криміналь
ний процесуальний кодекс, який підготував ґрунт для подальшого 
реформування правоохоронних органів і втілив рекомендації євро
пейських експертів.

і це показово, тому як цей кодекс не вирішувалися реформу
вати більше 50 років.

тепер наше завдання – це закон про прокуратуру, реформа 
національних правоохоронних органів. проект закону про проку
ратуру підготовлений і знаходиться на експертизі у венеціанській 
комісії.

крім того, хочу зазначити, що нещодавно у нас була дуже 
важлива подія – парламент ухвалив рішення про включення до 
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порядку денного сесії і відправлення до конституційного суду 
проекту змін до конституції україни щодо посилення гарантій не
залежності суддів. цим проектом пропонується змінити конститу
ційні основи функціонування судової влади в україні відповідно 
до вимог європейських стандартів, в тому числі і для виконання 
рішень Європейського суду з прав людини, які вказували на сис
темні проблеми в україні.

примітно, що за таке рішення проголосувало 377 народних 
депутатів україни. це теж свідчить про розуміння всіма політич
ними силами необхідності виконання нашою державою узятих 
зобов’язань.

також зараз ми працюємо над розробкою двох законопроек
тів – щодо правового статусу суддів Європейського суду з прав 
людини, врахування їх пільг і преференцій та імплементації по
ложень конвенції в наше національне законодавство.

ми закінчуємо роботу над проектом закону про розділення 
функцій урядового уповноваженого з представлення інтересів дер
жави в Європейському суді з прав людини та з виконання рішень 
Єспл. ця робота ведеться на виконання резолюції парламентської 
асамблеї ради Європи. і я думаю, що поділ цих функцій буде спри
яти швидкому і якісному виконанню рішень Єспл в україні.

це далеко не повний перелік заходів, що вживаються керівниц
твом держави в цьому напрямку.

за підсумками нашої конференції, як і минулого року, відбу
деться обговорення і прийняття підсумкової резолюції, до якої уві
йдуть наші основні висновки та рекомендації.

Щиро бажаю всім учасникам конференції плідної роботи і 
закликаю зробити свій внесок у забезпечення ефективного вико
нання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини.

Ківалов Сергій Васильович,
доктор юридичних наук, професор, 

академік Національної академії правових наук україни, 
Національної академії педагогічних наук україни, 

президент Національного університету
«одеська юридична академія», 

голова комітету верховної ради україни 
з питань верховенства права та правосуддя



9

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИ ДЕНТА  
НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

«ОДЕССК А Я ЮРИ ДИ ЧЕСК А Я АК А ДЕМИ Я»  
С.  В.  КИВАЛОВА

уважаемые участники конференции!
искренне поздравляю вас с началом работы второй между

народной научнопрактической конференции «правовое обеспе
чение эффективного исполнения решений и применения практики 
европейского суда по правам человека», которую наш университет 
проводит совместно с комитетом верховной рады украины по во
просам верховенства права и правосудия и южным региональным 
центром Национальной академии правовых наук украины под эги
дой генерального секретаря совета европы.

в этом году конференция посвящается 60й годовщине 
вступления в силу конвенции о защите прав человека и основ
ных свобод.

присутствие уважаемых почетных гостей – известных миру 
ученых и практиков подтверждает знаковость этого события. хочу 
выразить искреннюю благодарность за принятие приглашения 
президенту парламентской ассамблеи совета европы, судьям ев
ропейского суда по правам человека, членам комитета по юриди
ческим вопросам и правам человека пасе, советнику верховно
го комиссара ооН по правам человека в украине, региональному 
представителю управления верховного комиссара ооН по правам 
беженцев, главе офиса совета европы в украине, представителям 
высшей судебной, исполнительной и законодательной власти, а 
также деятелям юридической науки и практики. в этом году к на
шей работе присоединились зарубежные коллеги из азербайджа
на, армении, германии, польши, российской Федерации, турции, 
сШа и других государств.

На конференции собрались единомышленники, которые 
понимают важность развития национальных правовых систем 
государствучастников в свете положений конвенции о защите 
прав человека и основных свобод.

контрольный механизм конвенции о защите прав человека и 
основных свобод является уникальным во всем мире.

масштабы деятельности европейского суда по правам че
ловека выходят за пределы европы. если сравнивать практику 
страсбургского суда с общей международноправовой судебной 
практикой, то уверенно можно сказать, что нет такого междуна
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родного судебного учреждения, где проходила бы такая сложная и 
напряженная работа, как в европейском суде по правам человека. 
один лишь факт говорит сам за себя: в течение последних лет в 
европейский суд по правам человека поступает более шестидесяти 
тысяч жалоб ежегодно, что свидетельствует о доверии европейцев 
к этому механизму защиты прав и основных свобод.

однако эта статистика имеет и другую сторону. в европей
ском суде по правам человека накопилось значительное количе
ство нерассмотренных дел (как на стадии определения приемлемо
сти, так и на стадии рассмотрения дел по существу), это подрывает 
уверенность в эффективности системы и нарушает важный прин
цип судопроизводства – рассмотрение дела в разумный срок. по 
состоянию на 31 декабря 2012 г. в европейском суде по правам че
ловека ожидали своего рассмотрения более 128 тысяч дел. Но по 
сравнению с 2011 г. этот показатель впервые за последние 15 лет 
снизился на 16 %.

такие значительные изменения стали возможными благодаря 
усилиям всех уставных органов совета европы.

комитет по юридическим вопросам и правам человека парла
ментской ассамблеи совета европы регулярно обращается к про
блеме эффективности конвенции о защите прав человека и основ
ных свобод. по состоянию на 2013 г. проблеме имплементации 
решений европейского суда по правам человека посвящено восемь 
докладов комитета.

в январе этого года на очередной сессии пасе мне довелось 
представлять доклад «обеспечение жизнеспособности страсбург
ского суда: структурные недостатки в государствахучастниках». 
На сессии председательствовал гн жанклод миньон, под ру
ководством которого проводилось голосование и были приняты 
соответствующие резолюция и рекомендация. кстати, приняты 
они были практически единогласно (1 – против, 1 – воздержался). 
я  благодарен коллегам из комитета по юридическим вопросам и 
правам человека, которые поддержали меня, прежде всего, пред
седателю комитета господину кристоферу чоупу, членам комите
та – господину мевлют чавушоглу и господину Борису цилевичу 
и другим коллегам.

как показывает время, внутренних реформ оказывается недо
статочно, чтобы обеспечить жизнеспособность европейского суда 
по правам человека, важны адекватные меры на национальном 
уровне, отмечу лишь немногие:

1. государства – участники конвенции должны вносить из
менения в свое законодательство с учетом прецедентного права 
европейского суда по правам человека и обеспечивать, чтобы соот
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ветствующие органы государственной власти, в частности судеб
ная система, применяли это прецедентное право.

2. важна роль парламентского контроля в отношении испол
нения решений и применения практики европейского суда по пра
вам человека. традиционно образцами национального парламент
ского контроля являются системы, сложившиеся в Нидерландах, 
великобритании и Швейцарии. следует отметить развитие этого 
направления в Болгарии, италии, румынии, турции и украине.

в докладе, о котором я говорил, предлагается расширить 
полномочия парламентских комитетов по правовым вопросам 
(правосудия) соответствующих государствучастников, а именно: 
предоставить им право «контролировать деятельность органов ис
полнительной власти, ответственных за исполнение решений ев
ропейского суда по правам человека; разрабатывать специальные 
средства (организационные и правовые); влиять на правительства 
государствучастников в связи с нарушениями, которые происхо
дят, в частности, в случае задержки исполнения решений страс
бургского суда».

указанные парламентские комитеты могут также нести от
ветственность за законодательную поддержку пилотных решений 
страсбургского суда и контролировать их исполнение.

3. особое, перспективное значение имеет повышение каче
ства юридического образования, подготовки и повышения квали
фикации государственных служащих.

таким образом, жизнеспособность европейского суда по пра
вам человека зависит, скорее, от действий государствучастников 
конвенции, чем от его внутренних реформ.

в отношении исполнения решений европейского суда по 
правам человека в украине хочу отметить, что для этого делается 
многое.

так, весной прошлого года был принят новый уголовный про
цессуальный кодекс, который подготовил почву для дальнейшего 
реформирования правоохранительных органов и воплотил реко
мендации европейских экспертов.

и это показательно, потому как этот кодекс не решались ре
формировать более 50 лет.

теперь наша задача – это закон о прокуратуре, реформа на
циональных правоохранительных органов. проект закона о про
куратуре подготовлен и находится на экспертизе в венецианской 
комиссии.
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кроме того, хочу отметить, что недавно у нас было очень важ
ное событие – парламент принял решение о включении в повестку 
дня сессии и отправке в конституционный суд проекта изменений 
в конституцию украины в отношении усиления гарантий незави
симости судей. Этим проектом предлагается изменить конститу
ционные основы функционирования судебной власти в украине в 
соответствии с требованиями европейских стандартов, в том числе 
и для исполнения решений европейского суда по правам человека, 
которые указывают на системные проблемы в украине.

примечательно, что за такое решение проголосовало 377 на
родных депутатов украины. Это тоже свидетельствует о понима
нии всеми политическими силами необходимости выполнения на
шей страной взятых обязательств.

также сейчас мы работаем над двумя законопроектами – в 
отношении правового статуса судей европейского суда по правам 
человека, учета их льгот и преференций и имплементации положе
ний конвенции в наше национальное законодательство.

мы заканчиваем работу над проектом закона о разделении 
функций правительственного уполномоченного по представлению 
интересов государства в европейском суде по правам человека и 
по выполнению решений еспч. Эта работа ведется во исполнение 
резолюции парламентской ассамблеи совета европы. полагаем, 
что разделение этих функций будет способствовать быстрому и 
качественному исполнению решений в украине.

Это далеко не полный перечень мер, предпринимаемых руко
водством страны в этом направлении.

по итогам нашей конференции, как и в прошлом году, со
стоится обсуждение и принятие итоговой резолюции, в которую 
войдут наши основные выводы и рекомендации.

искренне желаю всем участникам конференции плодотвор
ной работы и призываю внести свой вклад в обеспечение эффек
тивного исполнения решений и применения практики европейско
го суда по правам человека.

Кивалов Сергей Васильевич,
доктор юридических наук, профессор, 

академик Национальной академии правовых наук украины, 
Национальной академии педагогических наук украины, 

президент Национального университета
«одесская юридическая академия», 

председатель комитета верховной рады
украины по вопросам верховенства права и правосудия
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WELCOMinG sPEECH  
OF THE PrEsiDEnT OF THE nATiOnAL uniVErsiTY  

«ODEssA LAW ACADEMY»  
sErHii KiVALOV

Dear participants of the Conference!
I sincerely congratulate you upon the opening of the Second 

international scientific conference «Legal ensuring of effective 
execution of judgments and implementation of practice of the European 
Court of human Rights», held by our University in cooperation with the 
Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine on the Rule of Law and 
Justice and the Southern Regional Center of the National Academy of 
Legal Sciences of Ukraine under the auspices of the Secretary general 
of the Council of Europe.

This year’s conference is dedicated to the 60th anniversary of 
the Convention for the Protection of human Rights and fundamental 
freedoms entry into force. The presence of distinguished guests of 
honor, the world renowned scholars and practitioners, confirms the 
symbolic meaning of this event. I want to express my sincere gratitude 
to the President of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 
the judges of the European Court of human Rights, members of the 
Committee on Legal Affairs and human Rights of PACE, the human 
Rights Adviser of the UN Office in Ukraine, the UNhCR Regional 
Representative for the Republic of Belarus, Republic of Moldova and 
Ukraine, the Representative of the Secretary general in charge of the 
coordination of the cooperation programmes in Ukraine (head of 
kyiv Office), the representatives of the supreme judicial, executive 
and legislative branches, as well as the representatives of legal science 
and practice for accepting the invitation. This year, colleagues from 
Azerbaijan, Armenia, germany, Poland, Russian federation, Turkey, 
USA and other countries have joined us in our work.

Our Conference brought together likeminded people, who 
understand the importance of developing the national legal systems of 
the States Parties in the light of the provisions of the Convention for the 
Protection of human Rights and fundamental freedoms.

The control system of the Convention for the Protection of human 
Rights and fundamental freedoms is unique in the world.

The scope of the European Court of human Rights activity goes 
beyond Europe. Comparing the Strasbourg court practice with the 
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general international law jurisprudence, one may confidently say that 
there are no international judicial institutions, where such a difficult and 
intense work is done. The mere fact speaks for itself: the European Court 
of human Rights receives over sixty thousand complaints each recent 
year, which shows the confidence of Europeans in this mechanism of 
protection of rights and fundamental freedoms.

however, this statistics has another side. The European Court of 
human Rights has accumulated a significant backlog of cases (both 
at the stage of determining the admissibility and the pending cases 
on the merits), undermining the confidence in the effectiveness of the 
system and violating the important principle of justice – hearing within 
a reasonable time. As at December 31, 2012, more than 128,000 cases 
were pending in the European Court of human Rights. But if compared 
to 2011, the figure has decreased by 16 % for the first time in 15 years.

These significant changes have been made possible due the efforts 
of all the Council of Europe Statutory bodies.

The Committee on Legal Affairs and human Rights of the 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe regularly addresses 
the issue of effectiveness of the Convention for the Protection of human 
Rights and fundamental freedoms. As of 2013, eight Reports of the 
Committee were dedicated to the problem of implementation of the 
judgments of the European Court of human Rights.

In January this year, I presented the Report «Ensuring the viability 
of the Strasbourg Court: structural deficiencies in the StateParties» at 
the regular session of the PACE. The session was chaired by Mr. Jean
Claude Mignon, who has guided the voting and adoption of the relevant 
Resolution and Recommendation. By the way, they were adopted almost 
unanimously. I am grateful to colleagues from the Committee on Legal 
Affairs and human Rights, who supported me, primarily, to the Chairman 
of the Committee Mr. Christopher Chope, committee members –  
Mr.  Mevlut Cavusoglu and Mr. Boriss Cilevics and other colleagues.

As time has shown, the internal reforms are not sufficient to ensure 
the viability of the European Court of human Rights, adequate measures 
are important at the national level, and I will mention only a few:

1. The States Parties to the Convention should amend their 
legislation in light of the case law of the European Court of human 
Rights, and ensure that the relevant authorities, including the judicial 
one, are implementing the case law of the Court.

2. An important role is played by the parliamentary control. 
Traditionally, the systems developed in the Netherlands, the Uk and 
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Switzerland serve as models of national parliamentary control. One 
should note the development of this field in Bulgaria, Italy, Romania, 
Turkey and Ukraine.

The Report, which I have mentioned above, suggests expanding the 
authority of the Parliamentary Committees on Legal Affairs (justice) of 
the States Parties concerned, namely, by giving them the power to «control 
the activities of executive authorities responsible for implementing the 
judgments of the European Court of human Rights; to develop special 
tools (institutional and legal); to influence the governments of States 
Parties regarding the violations taking place, particularly in case of 
delays in the execution of judgments of the Strasbourg Court».

These parliamentary committees may also be responsible for the 
legal support of pilot judgments of the Strasbourg Court and monitor 
their execution.

3. Improvement of the quality of legal education, training and 
professional development of civil servants is of particular, longterm 
significance.

Thus, the viability of the European Court of human Rights depends 
on the actions of the States Parties to the Convention, rather than its 
internal reforms.

I would like to mention that extensive work has been done in the 
field of implementation of practice of the European Court of human 
Rights in Ukraine.

Last year the new Criminal Procedure Code was adopted, setting 
the stage for further reforms of the Enforcement Authorities and 
implementing the recommendations of the European experts.

It is, indeed, a significant fact, given that no one has dared to reform 
this Code for more than 50 years.

Now our task is to adopt the Law on the Prosecutor’s Office, the 
reform of national Enforcement Authorities. The draft law has been 
prepared and undergoes the expertise of the Venice Commission.

I would also like to note that we have recently had a very important 
event – the Parliament has decided to include to the session agenda 
and to send to the Constitutional Court the draft amendments to the 
Constitution of Ukraine with regard to strengthening the guarantees of 
judicial independence. This project proposes to amend the constitutional 
basis for the functioning of the judiciary in Ukraine in accordance with 
the requirements of the European standards including the execution of 
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judgments of the European Court of human Rights, which pointed to 
systemic problems of our state.

It is remarkable that 377 members of Parliament of Ukraine voted 
for this decision. It also shows that all the political forces understand the 
need to fulfill our country’s commitments.

Moreover, we are currently working on the development of two draft 
laws – the legal status of the European Court of human Rights judges, 
taking into account their preferences and privileges, and implementation 
of the provisions of the Convention into our domestic law.

We are finishing the work on the project to separate the functions 
of the government Agent representing the interests of our State in the 
European Court of human Rights and the functions on the execution of 
the EChR judgments. This work is done in pursuance of the Resolution 
of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. I personally 
think that the separation of these functions will facilitate the rapid and 
highquality execution of the EChR judgments in Ukraine.

This is far from being an exhaustive list of measures taken by the 
authorities of Ukraine in this direction.

Similarly to the last year, the results of this conference will be 
discussed and the final Resolution will be adopted to include our key 
findings and recommendations.

I sincerely wish all the participants a fruitful work and urge to 
contribute to the effective execution of judgments and implementation 
of practice of the European Court of human Rights.

Kivalov serhii,
Doctor of law, professor, 

Academician of the National Academy 
of Legal Sciences of Ukraine, 

the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, 
President of the National University «Odessa Law Academy», 

Chairman of the Committee on Rule of Law and Justice 
of the Verkhovna Rada of Ukraine
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РОЗДІЛ 1

ВплиВ ЕВОлЮЦІї  ЄВРОпЕЙСЬКОГО СУДУ 
З  пРАВ лЮДиНи НА ЕФЕКТиВНЕ ВиКОНАННя 
РІшЕНЬ ТА ЗАСТОСУВАННя ЙОГО пРАКТиКи 

С. В. Ківалов
Голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства 

права та правосуддя, президент Національного університету 
«Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор,

академік НАПрНУ, академік НАПНУ

МІЖНАРОДНО-пРАВОВІ ТА НАЦІОНАлЬНІ МЕХАНІЗМи 
УДОСКОНАлЕННя ВиКОНАННя РІшЕНЬ ТА ЗАСТОСУВАННя 

пРАКТиКи ЄВРОпЕЙСЬКОГО СУДУ З пРАВ лЮДиНи

С. В. Ківалов. Міжнародно-правові та національні механізми удо-
сконалення виконання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини. – стаття.
у статті розглядаються правові проблеми, що впливають на ефектив
не виконання рішень і застосування практики Європейського суду з 
прав людини у національних правових системах державучасниць 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. авто
ром досліджено рекомендації парЄ, а також досвід забезпечення 
парламентського контролю в Болгарії, італії, румунії і україні.
Ключові слова: конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод, Європейський суд з прав людини, парламентська асамблея 
ради Європи, комітет з юридичних питань та прав людини парЄ, 
національні парламенти.

С. В. Кивалов. Международно-правовые и национальные меха-
низ мы усовершенствования исполнения решений и применения 
практики Европейского суда по правам человека. – статья.
в статье рассматриваются правовые проблемы, влияющие на 
эффек тивное исполнение решений и применение практики евро
пейского суда по правам человека в национальных правовых сис
темах государствучастников конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. автором исследованы рекомендации пасе, а так
же опыт обеспечения парламентского контроля в Болгарии, италии, 
румынии и украине.
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Ключевые слова: конвенция о защите прав человека и основных сво
бод, европейский суд по правам человека, парламентская ассамб
лея совета европы, комитет по юридическим вопросам и правам че
ловека пасе, национальные парламенты.

Serhii Kivalov. international legal and national mechanisms for 
improving the execution of judgments and implementation of practice 
of the European Court of Human rights. – Article.
The article examines the legal issues affecting the effective execution 
of judgments and implementation of practice of the European Court of 
human Rights at national level of the States Parties to the Convention 
for the Protection of human Rights and fundamental freedoms. The 
author investigated the PACE recommendations, as well as experience of 
providing parliamentary control in Bulgaria, Italy, Romania and Ukraine.
Keywords: Convention for the Protection of human Rights and 
fundamental freedoms, the European Court of human Rights, the 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Committee on Legal 
Affairs and human Rights of the PACE, national parliaments.

протягом багатьох років парламентська асамблея ради Єв
ропи приймає резолюції, адресовані державамучасницям, та ре
комендації, адресовані комітету міністрів ради Європи з метою 
забезпечення внутрішньої і зовнішньої підтримки та участі парла
ментів у вирішенні проблеми життєздатності Європейського суду 
з прав людини.

комітет з юридичних питань та прав людини парламентської 
асамблеї ради Європи регулярно звертається до проблеми ефек
тивності конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод. станом на 2013 р. проблемі імплементації рішень Європей
ського суду з прав людини присвячено вісім доповідей комітету. 
серед них доповідь, що підготовлена у 2011 р. паном хрістосом 
пургурідесом, яка свідчить, що структурні недоліки в державах
сторонах конвенції досі залишаються тими самими. здебільшого 
це: тривалість судового розгляду, невиконання рішень національ
них судів, смерть або жорстоке поводження, за які відповідальні 
співробітники правоохоронних органів, і відсутність ефективних 
засобів правового захисту, незаконне та надмірно тривале триман
ня під вартою [1].

очевидно, що на ефективність та життєздатність Європей
ського суду з прав людини впливають внутрішні і зовнішні чин



19

ники. основним внутрішнім чинником є триваюча реформа суду, 
яка з 1998 р. радикально змінила устрій і порядок діяльності суду.

сучасний етап реформи суду – це реалізація змін, внесених 
до роботи суду додатковим протоколом № 15 до конвенції про за
хист прав людини і основоположних свобод [2]. слід звернутися до 
аналізу причин та історії його розробки.

під час головування Швейцарії в комітеті міністрів ради Єв
ропи в м. інтерлакен (Швейцарія) 18 – 19 лютого 2010 р. було про
ведено конференцію високого рівня з реформи Європейського суду 
з прав людини. за результатами конференції було ухвалено план 
дій з реформи суду. На підставі цього документу комітет міністрів 
ради Європи звернувся до структурних підрозділів ради Європи з 
метою підготовки до червня 2012 р. пропозицій стосовно заходів, 
які вимагають внесення змін до Європейської конвенції з прав лю
дини.

у рамках другої конференції високого рівня щодо питання 
про майбутнє Європейського суду з прав людини (2627 квітня 
2011 р.), організованої під час головування туреччини в комітеті 
міністрів ради Європи, було схвалено план подальших дій з про
цесу реформи Європейського суду.

за підсумками цих двох конференцій комітет міністрів ради 
Європи доручив керівному комітету з прав людини (CDDh) та його 
допоміжним органам за дворічний термін  – 2012 –2013 рр. підго
тувати пропозиції, що вимагають внесення поправок до конвенції. 
разом з підготовкою відповідної доповіді на запит комітету міні
стрів CDDh зробив вагомий внесок у підготовку матеріалів до дис
кусії в рамках Брайтонської конференції високого рівня з питання 
про майбутнє Європейського суду з прав людини, що відбулася у 
квітні 2012 р. під час головування великої Британії у комітеті мі
ністрів ради Європи.

зі своєї сторони Європейський суд з прав людини також під
готував свої пропозиції для обговорення під час Брайтонської кон
ференції.

з метою реалізації окремих положень Брайтонської декла
рації, прийнятої на згаданій конференції, комітет міністрів ради 
Європи згодом доручив CDDh підготувати проект протоколу 
про внесення поправок до конвенції. ця робота відбувалася спо
чатку протягом двох засідань робочих груп обмеженого складу  
(DhgDR), після чого розроблений проект було розглянуто і схва



20

лено CDDh на його 76му засіданні (27 – 30 листопада 2012 р.) та 
подано на розгляд комітету міністрів ради Європи.

парламентська асамблея на квітневій сесії 2013 р. ухвалила 
висновок щодо проекту цього протоколу, а 16 травня 2013 р. комі
тет міністрів рЄ в рамках свого міністерського засідання схвалив 
цей документ у цілому.

протоколом № 15 покликано реалізувати частину рішень 
Брайтонської декларації, спрямованих на реформу переобтяженого 
скаргами страсбурзького суду.

Найбільш важливим положенням нового протоколу є, зви
чайно, скорочення терміну подання заяви до суду, передбачено
го пунктом 1 статті 35 конвенції, з шести до чотирьох місяців  [3]. 
з  іншого боку, необхідно звернути увагу на те, що одночасно зі 
зменшенням терміну для подання скарги до суду Брайтонська де
кларація закликає розглянути питання про можливість подання 
скарги до страсбурзького суду інтернетом (із збереженням при 
цьому традиційного способу звернення поштою). Більше того, 
зменшення терміну для подання скарги до суду в принципі по
яснювалося розвитком цифрового суспільства і швидких засобів 
комунікації. у будьякому разі, саме на це страсбурзький суд по
силався у своєму висновку, що стосувався проекту Брайтонської 
декларації, погоджуючись «значно зменшити термін» для подання 
скарги [4]. хоча швидкість засобів зв’язку на теперішній час жод
ним чином не впливає на перебіг строку для подання скарги до 
Європейського суду з прав людини: якщо мова йде про комунікації 
із самим страсбурзьким судом, то термін рахується з моменту від
правлення скарги, а не з моменту, коли вона отримана секретаріа
том суду. якщо ж мається на увазі швидкість отримання заявника
ми остаточного внутрішньодержавного рішення у справі, то строк 
на подачу скарги до страсбурзького суду може (а іноді повинен) об
числюватися не з дня винесення такого рішення, а з дня отримання 
його копії заявником або його представником, що прямо визнано у 
практиці Європейського суду з прав людини.

Не можна не зазначити, що зміна підходу до обчислення стро
ку на звернення зі скаргою до суду не вимагає зміни конвенції 
і в принципі – у відповідності до статті 32 конвенції – повністю 
знаходиться в руках самого страсбурзького суду [5]. у будьякому 
разі зменшення терміну на подачу скарги навряд чи можна вітати. 
два місяці навряд чи можна порівняти з тим часом, протягом якого 
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сам страсбурзький суд розглядає скарги (хоча він і планує посту
пово звести його до трьох років: один рік для комунікації скарги 
і ще два роки з моменту її комунікації до прийняття остаточного 
рішення у справі, ймовірно, не рахуючи випадків передачі справи 
на розгляд великої палати).

слід звернути увагу на істотну зміну нового критерію прий
нятності скарги, введеного у підпункті B пункту 3 статті 35 кон
венції протоколом № 14 до конвенції: «суд оголошує неприйнят
ною будьяку індивідуальну заяву, якщо він вважатиме, що заявник 
не зазнав значних збитків, якщо тільки принцип поваги прав лю
дини, як визначено у конвенції та протоколах до неї, не вимагає 
розгляду заяви по суті й за умови, що на цій підставі не може бути 
відмовлено у розгляді жодної справи, яку не було належним чином 
розглянуто внутрішньодержавним судом» [6]. з  нового критерію 
прийнятності виключається заборона на відмову у продовженні 
розгляду скарги на порушення, в результаті якого заявник не за
знав значного збитку, якщо справу не було належним чином роз
глянуто національним судом. сенс цієї гарантії полягав у тому, що 
особа має отримати доступ до правосуддя або на національному 
рівні, або на європейському рівні. це положення, на думку суду, є 
співзвучним з принципом субсидіарності, відображеним у статті 
13 конвенції, що вимагає наявності ефективного внутрішньодер
жавного засобу правового захисту від передбачуваного порушення 
конвенційного права на національному рівні.

з 1 червня 2012 р. право застосовувати нові критерії прийнят
ності отримали одноособово судді Європейського суду з прав лю
дини (див. пункт 2 статті 20 протоколу № 14 до конвенції) [7], 
швидкість прийняття рішень якими (звичайно, рішень про неприй
нятність скарг, оскільки інших вони не приймають) є незрівнянно 
вищою за швидкість розгляду справ комітетами та палатами суду.

як свідчить час, внутрішніх реформ виявляється недостатньо, 
щоб забезпечити життєздатність Європейського суду з прав людини.

основним зовнішнім чинником, що підриває життєздатність 
системи «конвенція – суд», є наявність структурних/системних 
проблем у рамках правових систем державучасниць конвенції. 
у доповіді «забезпечення життєздатності страсбурзького суду: 
структурні недоліки в державахучасницях» комітет парЄ з юри
дичних питань та прав людини зазначив, що не залежно від обрано
го підходу до обчислення частки рішень, ухвалених Європейським 
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судом проти конкретної державиучасниці конвенції, усі держави 
залишаються відповідальними за функціонування європейської 
системи захисту прав людини та «… мають внести зміни до свого 
законодавства з урахуванням прецедентного права Європейсько
го суду з прав людини, і повинні забезпечити, щоб їх відповідні 
органи і, зокрема, судова система застосовували його прецедентне 
право шляхом приділення пріоритетної уваги постановам Євро
пейського суду з прав людини щодо національного законодавства, 
яке знаходиться у суперечності з положеннями конвенції» [8]. 
особливий характер зобов’язань державучасниць конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що «за 
державами визнаються певні дискреційні повноваження у виборі 
заходів, які вони вважатимуть найбільш підходящими для того, 
щоб гарантувати відповідним чином права і свободи. і саме тому в 
процесі тлумачення конвенції Європейський суд з прав людини не 
може не враховувати основних рис та процедур національної пра
вової системи» [9].

На сучасному етапі реформування Європейського суду з прав 
людини постають питання: чи готові державиучасниці конвенції 
вживати швидких та ефективних заходів щодо виконання рішень 
Європейського суду з прав людини і усунення структурних недолі
ків у рамках національних правових систем та з якими труднощами 
вони стикаються на цьому шляху? такі труднощі виникають уна
слідок відсутності політичної волі чи з причини браку ресурсів? 
чи здатні парламенти державучасниць конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод ефективно впливати на процес 
виконання рішень та застосування практики Європейського суду 
з прав людини?

за даними керівного комітету з прав людини ради Європи, 
першим профілактичним заходом для скорочення числа обґрун
тованих повторюваних скарг є більш ефективне здійснення кон
венції на національному рівні. таке зобов’язання випливає із ста
тей 1 та 13 конвенції. Більше того, у проекті резолюції, прийнятої 
16 листопада 2011 р., де серед іншого зазначається про необхідність 
«забезпечення авторитету й ефективності конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод», комітет з юридичних пи
тань та прав людини парламентської асамблеї ради Європи під
креслив, що з метою забезпечення довгострокової ефективності 
системи конвенції є необхідним «підвищення ефективності націо
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нальних засобів захисту в державах зі значними структурними 
проблемами, і забезпечення швидкого та ефективного виконання 
рішень суду» [10].

для осіб, які стверджують, що їх права, як гарантовано 
конвенцією, порушено, мають бути доступними ефективні за
соби правового захисту на національному рівні (бажано компен
саційні). однак, як підкреслює у своїй доповіді пані маріялуїза 
Бемельмансвідек, «... очевидно, що один і той же підхід для поліп
шення внутрішніх засобів правового захисту (наприклад, вимога 
про прийняття типового закону) є неприйнятим. суд визнає, що 
державиучасниці вимагають гнучкості для роботи в рамках особ
ливостей їх національних умов і правових систем» [11].

суддя Європейського суду з прав людини девід Бйоргвінсон 
вважає, що «рішення страсбурзького суду час від часу натрапля
ють на опір і критику. вищі суди в усіх державахучасницях мали 
свої висновки, що стосуються захисту прав людини, яких було 
«відхилено» Європейським судом з прав людини, а іноді і в тих ви
падках вони мали найважливіше юридичне й політичне значення 
у відповідній державі. це час від часу породжує негативні почуття 
щодо страсбурзького суду. Національні судді, професори права, 
політики та ін. звинувачують суд у тому, що він приймає рішення, 
не розуміючи ситуації в державі належним чином і не знаючи про 
історичні, соціальні та політичні умови, в яких коріниться причина 
випадку, тощо. дехто ставить під сумнів здатність суддів повніс
тю зрозуміти ситуацію в далекій державі. так, наприклад, я впев
нений, що дехто буде стверджувати, що судді з ісландії, далекого 
острову у північній атлантиці, матимуть труднощі у повному де
тальному розумінні історичної, економічної та правової ситуації 
в україні. це, звичайно, правда, так само як суддя з україни ма
тиме труднощі з розумінням ситуації в ісландії. але, незважаючи 
на всі наші відмінності, ми домовилися між собою дотримуватися 
конвенції, щоб спробувати знайти загальний стандарт для захисту 
основних прав людини від рейк’явіку до одеси та у всіх містах, 
розташованих між ними. це роль суду виявити та консолідувати 
універсальний загальний стандарт для всіх договірних сторін. це, 
звичайно, ніколи не буде зроблено так, щоб викликати симпатію 
усіх сторін» [12].

структурні та системні проблеми в національних правових 
системах відіграють особливу роль у процесі глобальної реформи 
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Європейського суду з прав людини. у 2010, 2011 і 2012 рр. відбу
лися три міжурядові конференції ради Європи (ізмірська, інтер
лакенська і Брайтонська), присвячені майбутньому Європейського 
суду з прав людини. за підсумками конференцій було прийнято 
декларації та плани дій, які припускають поетапне реформуван
ня страсбурзького суду. очевидно, що реформування Європей
ського суду з прав людини покликане забезпечити його ефектив
не функціонування у нових умовах стрімкого зростання кількості 
індивідуальних звернень на тлі відносно повільного реагування 
національних влад з усунення структурних/системних недоліків 
у національних правових системах, які фактично спонукають осіб 
звертатися до цієї міжнародної судової установи.

в інтерлакенській декларації від 19 лютого 2010 р. звернуто 
увагу на необхідність «реалізації спільних заходів, здатних ефек
тивно усувати структурні проблеми, що породжують повторювані 
справи» [13].

в ізмірській декларації (п. 6), прийнятій на конференції ви
сокого рівня, що відбувалася протягом 26 – 27 квітня 2011 р., під
креслюється, що «життєздатність системи конвенції підпадає під 
сферу спільної відповідальності як суду, так і державучасниць». 
держави  учасниці конвенції також були покликані «приділя
ти пріоритетну увагу вирішенню повторюваних справ у порядку 
дружнього врегулювання або заяви односторонніх декларацій, 
у разі необхідності» [14]. очевидно, що ці заходи не вичерпують 
проблеми структурних недоліків у державахучасницях конвенції. 
дружнє врегулювання спорів та односторонні декларації можуть, 
безумовно, зменшити навантаження суду, але вони не вирішать 
серйозних структурних проблем державучасниць у довгостроко
вій перспективі. Більш жорсткі і всеосяжні заходи є необхідними 
на національному рівні.

слід зазначити, що дисфункціям у національних правових 
системах присвячено і відповідні параграфи Брайтонської декла
рації, це зокрема: § а «імплементація конвенції на національному 
рівні»; § в «взаємодія між судом та органами національної влади». 
Більшість рекомендованих заходів у цих напрямках планується 
здійснити до кінця 2013 р. [15].

Не вдаючись до аналізу критеріїв визначення кола держав
учасниць, які знаходяться у найбільш складному становищі (про 
це див. у попередніх публікаціях [16]), слід зазначити лише, що 
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до першої дев’ятки таких держав входять: Болгарія, греція, італія, 
молдова, польща, росія, румунія, туреччина і україна.

забезпечення парламентського контролю щодо виконання рі
шень та застосування практики страсбурзького суду в державах
учасницях конвенції може стати ефективним демократичним за
собом забезпечення життєздатності суду.

у парламентській асамблеї ради Європи контроль за дотри
манням рішень Європейського суду з прав людини входить до ман
дата доповідачів моніторингового комітету парЄ, однак їх мандат 
охоплює меншу частину з дев’яти вищезазначених держав, де ви
явлено структурні недоліки.

Що стосується контролю на рівні національних парламентів, 
традиційно зразками є системи, що склалися в Нідерландах, вели
кії Британії та Швейцарії.

слід відзначити досвід наступних чотирьох держав щодо пар
ламентського контролю.

у румунії діє парламентський підкомітет з моніторингу імп
лементації рішень Європейського суду з прав людини, заснований 
комітетом з юридичних питань, питань імунітетів і дисципліни 
Нижньої палати з 2005 р., який здійснює моніторинг імплемента
ції рішень страсбурзького суду. цей підкомітет організовує спільні 
(з урядовою комісією з імплементації пілотного рішення у справі 
«атанасиу та інші проти румунії») слухання з питання про зако
нодавчі заходи, необхідні для виконання рішення страсбурзького 
суду, здійснює моніторинг імплементації інших його рішень, спри
яє і допомагає здійсненню законодавчих реформ парламентом. по
чинаючи з 2011 р., уряд румунії зобов’язаний законом протягом 
3 місяців після набуття рішенням статусу остаточного, якщо воно 
того вимагає, вносити законопроект щодо усунення відповідної 
проблеми. Будьякий інший свій законопроект, який може впли
вати на права людини, уряд румунії зобов’язаний супроводжувати 
адресованим парламенту висновком про його відповідність поло
женням Європейської конвенції з прав людини [17].

в італії існує «спільний постійний комітет» законодавчої і ви
конавчої влади, заснований у 2009 р., завдання якого – надавати ін
формаційну підтримку законодавчого процесу в парламенті щодо 
конкретних вимог конвенції та рішень Європейського суду з прав 
людини і консультувати парламент щодо того, які саме нові закони 
мають бути прийняті, а діючі – змінені, щоб досягти відповіднос



26

ті з Європейською конвенцією, так як її тлумачить страсбурзький 
суд у своїх рішеннях. уряд зобов’язаний постійно надавати парла
менту коротку інформацію про рішення суду проти італії, а також 
щорічно направляти парламенту доповідь про стан їх виконання. 
вся ця інформація має розглядатись і перевірятися профільними 
парламентськими комітетами [18].

у 2006 р. український парламент перевіряє законопроекти, по
дані урядом, і власні пропозиції законотворчості. парламентський 
омбудсмен також ознайомлений з несприятливими для україни 
рішеннями Європейського суду з прав людини. крім того, спи
раючись на досвід двох законопроектів, що пропонують ввести 
системний парламентський контроль за правозастосуванням, у 
2009 р. було підписано спільний меморандум про взаєморозумін
ня між комітетом з питань правосуддя верховної ради україни та 
комітетом з юридичних питань та прав людини парЄ, яким було 
введено експериментальний механізм контролю парламентсько
го комітету за імплементацією рішень страсбурзького суду. цей 
механізм передбачає засідання комітету з питань правосуддя за 
участю урядового уповноваженого у справах Європейського суду 
з прав людини, представників міністерства юстиції із затверджен
ням рекомендацій урядовим органам; підготовку відповідних за
конопроектів, заснованих на інформації та рекомендаціях, запро
понованих учасниками цих засідань.

проект закону україни «про внесення змін до закону україни 
«про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» очікує на друге читання. цей проект зако
ну вводить нову норму, яка передбачатиме здійснення верховною 
радою україни парламентського контролю з імплементації рішень 
Європейського суду з прав людини. при цьому уповноважений у 
справах Європейського суду з прав людини, який несе відповідаль
ність за представлення україни в суді та координацію імплемен
тації його рішень, буде зобов’язаний інформувати верховну раду 
україни про стан імплементації рішень суду щорічно, не пізніше 
1 березня. він також повинен вносити пропозиції, що стосуються 
загальних заходів, шляхом внесення змін до законодавства [19].

прийняття зазначеного законопроекту забезпечить законо
давчу базу для верховної ради щодо введення процедури відповід
но до стандартів ради Європи.
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при цьому на орган, відповідальний за забезпечення представ
ництва україни в Європейському суді з прав людини та координа
цію виконання його рішень (урядовий уповноважений у справах 
Європейського суду з прав людини), буде покладено обов’язок ін
формувати верховну раду україни про виконання рішень та засто
сування практики суду, а також подавати щороку не пізніше 1 бе
резня звіт про виконання рішень та застосування практики суду в 
україні, у тому числі пропозиції щодо вжиття заходів загального 
характеру шляхом внесення змін до чинного законодавства [20].

у Болгарії проект закону, висунутий групою парламентарів, 
(громадянська ініціатива пропаганди інституту сучасної політи
ки) містить аналогічні зобов’язання Болгарської асамблеї (законо
проект передбачає введення зобов’язання для уряду подавати пар
ламенту щорічний звіт про кількість і характер рішень, винесених 
у страсбурзькому суді стосовно Болгарії, із зазначенням законо
давчих та адміністративних заходів, які мають бути вжиті).

у доповіді комітету з юридичних питань та прав людини 
парЄ «забезпечення життєздатності страсбурзького суду: струк
турні недоліки в державахучасницях» пропонується також розши
рення повноважень парламентських комітетів із правових питань 
(правосуддя) відповідних державиучасниць, а саме – надати їм 
право «контролювати діяльність органів виконавчої влади, відпо
відальних за виконання рішень Європейського суду з прав людини, 
розробляти спеціальні засоби (організаційні та правові), впливати 
на уряди державучасниць у зв’язку з порушеннями, що відбува
ються, зокрема у разі затримки виконання рішень страсбурзького 
суду» [21].

зазначені парламентські комітети можуть також нести від
повідальність за законодавчу підтримку пілотних рішень страс
бурзького суду та контролювати їх виконання.

у першому «пілотному» рішенні у справі Броніовскі проти 
польщі Єспл зазначив, що резолюція комітету міністрів повинна 
розглядатися у контексті зростання його навантаження, зокрема, 
в результаті серії справ, що виникають із причини одного і того ж 
структурного або системного недоліку [22].

31 березня 2011 р. Європейський суд з прав людини вніс до 
свого регламенту спеціальне правило (правило 61), що регулює за
стосування процедури «пілотних рішень». Нове правило визначає, 
що суд повинен використовувати цю процедуру «... у тих випад
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ках, коли факти, викладені у скарзі, виявляють у договірній дер
жаві існування структурної або системної проблеми або іншу по
дібну дисфункцію, яка призвела чи може призвести до виникнення 
аналогічних скарг» [23].

відповідно до меморандуму секретаріату Європейського 
суду з прав людини від 24 лютого 2009 р. [24] зміст процедури «пі
лотного рішення» полягає в такому:

1. процедура застосовується у тому разі, якщо суд отримує 
істотну кількість скарг, причиною яких є один і той же системний 
недолік у правовій системі держависторони конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. з метою його усунення Єв
ропейський суд з прав людини обирає одну або більше скарг для 
пріоритетного розгляду по суті, остаточне рішення по яких є спіль
ним вирішенням проблеми для всіх подібних скарг.

2. приймаючи таке рішення, Європейський суд з прав людини 
має на меті:

– визначити, у чому полягає порушення конвенції в рамках 
справи, що розглядається;

– ідентифікувати дисфункцію в національному праві, яка ста
ла причиною такого порушення;

– надати чіткі вказівки уряду щодо того, як він може усунути 
цю дисфункцію;

– запропонувати перелік національних заходів, застосування 
яких дозволить надалі працювати з подібними скаргами, включа
ючи ті, які вже надійшли до Європейського суду з прав людини, 
або, як мінімум, надати перелік усіх подібних справ, що надійшли 
до суду.

таким чином, пілотне рішення призначене допомогти націо
нальним владам усунути системну або структурну проблему в на
ціональній правовій системі, виявлену Європейським судом з прав 
людини в результаті «показового» розгляду справи.

важливою особливістю застосування процедури пілотного 
рішення є можливість відстрочки або «заморожування» експерти
зи усіх, пов’язаних з «пілотним», порушень протягом певного пері
оду. ця можливість є засобом заохочення і мотивації національної 
влади. така відстрочка надається для того, щоб державапорушник 
вжила необхідних заходів, приписаних у пілотному рішенні.  
однак Європейський суд з прав людини зберігає за собою право у 
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будьякий час відновити експертизу будьякої справи, якщо того 
вимагають інтереси правосуддя.

основна ідея застосування процедури пілотного рішення по
лягає в тому, що заявники, в основі порушення прав яких лежить 
одна і та ж системна проблема, зможуть скоріше її вирішити за на
явності ефективних національних засобів, ніж за допомогою інди
відуального розгляду в Європейському суді з прав людини. про
цедура пілотного рішення не може бути застосована у кожному 
випадку повторюваних порушень, так само, як не кожне пілотне 
рішення приводить до відстрочення («заморожування») розгляду 
подібних справ, особливо, якщо це стосується порушень фунда
ментальних прав, передбачених конвенцією про захист прав лю
дини і основоположних свобод.

проти україни Європейським судом з прав людини (станом на 
вересень 2013 р.) було прийнято одне пілотне рішення «юрій ми
колайович іванов проти україни» (заява № 40450/04). у п.  84 цьо
го рішення перелічено структурні недоліки національної правової 
системи україни, встановлені судом: «…причина затримок у ви
конанні остаточних рішень національних судів – в існуванні низки 
різних дисфункцій у правовій системі україни … а саме – що за
тримки у виконанні рішень, винесених на користь заявника, було 
спричинено поєднанням таких певних факторів, як брак бюджет
них коштів, бездіяльність з боку державних виконавців та недо
ліки в національному законодавстві ... в інших справах, в яких 
порушуються аналогічні питання, заявники не мали змоги домог
тися вчасної виплати присудженого судом відшкодування через 
невжиття органами влади певних бюджетних заходів або через 
запровадження заборони на арешт і продаж майна, що належить 
підприємствам, які перебувають у державній власності або контр
олюються державою» [25].

викладене дозволяє дійти висновку про складну та багато
рівневу природу структурних/системних недоліків, існування між 
ними детермінаційних та кореляційних зв’язків.

На думку професора о. в. Буткевич, «україна часто не до
тримується своїх міжнародних зобов’язань. проголошення фор
мального примату міжнародного права та нехтування міжна
род ноправовими нормами на практиці, неврегульованість 
спів відно шення норм міжнародного та внутрішньодержавного 
права, суперечність між положеннями конституції та законів 
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україни про дію норм міжнародного права, невизначеність із міс
цем норм між народних договорів україни в ієрархії її законодав
ства, неврегульо ваність питання про місце недоговірних норм між
народного права в національній правовій системі та багато інших 
проблем можна назвати в основі такої ситуації. одним з проблем
них аспектів тут є виконання рішень Європейського суду з прав 
людини на національному рівні. і це, незважаючи на існування 
спеціального закону, котрий мав би знімати усі питання в даній 
сфері. проте і вчені, і практики звертають увагу на те, що зазначе
ний закон (закон україни «про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини») після його прий
няття породив ще більше проблем та неузгодженостей, і у першу 
чергу для національної судової практики» [26].

слід зауважити, що ці прогалини мають бути згодом заповне
ні завдяки виваженій і систематизованій національній правотвор
чості, де провідну роль відіграє верховна рада україни.

слід пам’ятати про «допоміжний» (субсидіарний) харак
тер страсбурзького наглядового механізму, тому що саме держа
ви несуть відповідальність за ефективне застосування конвенції 
і практики Європейського суду з прав людини, і це є загальним 
обов’язком усіх державних органів. серед них провідну роль у за
побіганні або усуненні порушень прав людини і основоположних 
свобод на внутрішньодержавному рівні відіграють національні 
парламенти.
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О. К. Вишняков. Європейський суд з прав людини як наднаціо-
нальне утворення. – стаття.
Наднаціональність – термін, який має різні характеристики у право
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протягом більше століття спостерігається поява судових 
установ міжнародного характеру. йдеться про установи, створені 
для забезпечення певних цілей та завдань, функціонування тої чи 
іншої міжнародної організації. цей процес активізувався у зв’язку 
з діяльністю міждержавних угруповань інтеграційного характеру. 
такі угруповання зазвичай йменують наднаціональними, оскіль
ки на відміну від традиційних міжнародних організацій учасники 
передають їм деякі свої державні функції, причому останні злива
ються, набувають спільного характеру та здійснюються зновтаки 
створеними спільно автономними владними органами. важливим 
організаційним елементом таких угруповань виступають судові 
або квазісудові структури, які, таким чином, теж підпадають під 
визначення «наднаціональних» (у якості прикладу здебільшого на
водиться судова система Європейського союзу).

Наднаціональності як теоретичному питанню та наднаціо
нальному характеру міждержавних угруповань та їх внутрішніх 
структур присвячено значний обсяг юридичної літератури, у пер
шу чергу авторів з державучасниць угруповань. Щодо розробки 
проблеми наднаціональності вітчизняна юридична література має 
певні надбання, хоча йдеться про окремі наукові статті та фрагмен
ти [1, с. 171; 2, с. 8490; 3, с. 88112; 4, с. 41; 5; 6, с. 4045; 7, с. 7683, 
та ін.]. разом з тим, висвітленню питань наднаціональної судової 
юрисдикції не приділено достатньо уваги, хоча як суттєвий здо
буток варто відзначити монографію т. в. комарової [8]. між тим, 
відповідні наукові дослідження є для вітчизняної правової науки 
нагальним завданням, зважаючи на процес поступового наближен
ня до правової системи Єс, розширення інших зовнішніх інтегра
ційних зв’язків, та, особливо, – на визнання україною юрисдикції 
Європейського суду з прав людини та застосування судами прак
тики Єспл як обов’язкової та як джерела права [9, стаття 17].

метою цієї статті є у певній мірі заповнити зазначений дефі
цит, а завданням – дослідити проблему правового статусу Єспл у 
наднаціональному вимірі.

термін «наднаціональність» мав спочатку поширення у полі
тичному обігу. так, 9 травня 1950 р., виступаючи перед асоціацією 
англоамериканської преси у парижі, міністр закордонних справ 
Франції (експрем’єр Франції) робер Шуман звернувся з деклара
цією щодо створення в рамках майбутнього Європейського співто
вариства вугілля та сталі спільного вищого органу, що складається 
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з незалежних осіб, які призначаються урядами державчленів на 
паритетній основі [10]. 25 липня 1950 р. він заявив в Національній 
асамблеї Франції: «сутність нашої пропозиції – створення поза 
національного суверенітету наднаціональної влади, спільної вла
ди країнучасниць, влади, яка має стати вираженням солідарності 
цих держав, у розпорядженні якої вони реалізують часткове злит
тя їх національних суверенітетів. державипідписанти віддавати
муть свої повноваження у чітко визначеній сфері, щоби їх надати 
у спільне та довірче застосування постійним інституціям, які вони 
разом створюють. це делегування суверенної влади, чи навіть 
більше – це часткове злиття суверенітету, супроводжуватиметься 
запобіжними заходами.... Наднаціональна влада буде незалежною 
у своїх рішеннях як стосовно урядів, так й стосовно окремих інте
ресів…» [11, р. 3].

у якості юридичного терміну наднаціональність з’явилася 
у договорі про створення Європейського співтовариства вугілля 
та сталі, підписаному у парижі 19 квітня 1951 р., де зазначалось 
(ст. 9): «члени верховного органу виконують свої функції, будучи 
повністю незалежними, в загальних інтересах співтовариства. у 
процесі виконання своїх обов’язків вони не запитують та не при
ймають інструкції будьякого уряду або будьякої організації. 
вони утримуються від будьяких дій, несумісних з наднаціональ
ним характером їх функцій. кожна держава повинна поважати цей 
наднаціональний характер, не справляючи впливу на членів вер
ховного органу при виконанні ними своїх завдань» [12]. в укладе
них згодом договорах про Європейське економічне співтовариство 
та про Євратом термін «наднаціональний» не вживався, але, як 
вважається, це було викликано «просто непотрібністю», при цьому 
наднаціональність по суті зберіглася [13, р. 1011]. Щодо ст. 9, то її 
поряд з деякими іншими статтями було виключено з тексту Єсвс 
«договором про злиття» від 8 квітня 1965 р. (ст. 19) [14].

як доктринальний цей термін почав застосовуватися з 1907 р., 
коли у наукових дискусіях йшлося про міжнародний суд зі спо
рів, передбачений хііою гаазькою конвенцією. у подальшому 
було висунуто ідею «наднаціонального порядку», як вищої сут
ності права, яке повертатиметься до jus gentium. далі висунуто за
уваження щодо «наднаціональної позиції» суддів постійна палата 
міжнародного правосуддя, а лігу Націй називають «федеративним 
наднаціональним органом» (огляд літератури див.: [13, р. 1138). 
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у повоєнний період елементи наднаціональності відзначаються у 
літературі, присвяченій діяльності Європейських співтовариств та 
Європейського союзу.

у теоретичній юриспруденції був у цілому визначений ряд 
ознак наднаціонального правопорядку як правопорядку sui generis, 
зокрема: 1) регулювання у важливій сфері у спільних інтересах 
державчленів; 2) незалежність органів регулювання від інструк
цій з боку держав; 3) прямий вплив на індивідів; 4) прийняття рі
шень більшістю; 5) обмеження функцій порівняно з державою; 6) 
виконання органом регулювання квазізаконодавчої функції; 7) 
можливість ревізії міжнародного акта, яким засновано угрупован
ня, органом регулювання угруповання без ратифікації державами
членами; 8) існування органів народного представництва, що 
обирається або парламентами державчленів або прямим голосу
ванням населення; 9) обов’язковість рішень органа регулювання 
для державучасниць, винесення рішень проти бажання держав
членів; 10) створення юрисдикції всередині угруповання. при 
цьому ті чи інші ознаки виступають як вирішальні (обов’язковість 
рішень; передача частини національного суверенітету; прямий 
вплив на індивідів, прийняття рішень більшістю, автоматичний 
вступ рішень у дію; незалежність наднаціональних органів та іму
нітет їх чинників від своїх держав, відсутність в них імперативно
го мандату), решта – як факультативні. згідно з іншими підходами 
відзначено тільки трансфер владних повноважень, обов’язковість 
рішень та їх прийняття більшістю. зі свого боку, так звані «нега
тивісти» заперечували, вважаючи, що наднаціональність – це не
відповідний термін, бо є не юридичним, а політичним. також за
являлося про те, що залишається неясним, про верховенство над 
чим йдеться, – над нацією, чи над державою. висловлювалася 
точка зору, що все міжнародне є наднаціональним, наддержавним, 
що терміни «наднаціональний» та «наддержавний» є взаємозамін
ними, бо відображають «позанаціональність», та умовними, – на
приклад, коли йдеться про міжнародний («інтернаціональний») 
суд, маються на увазі відносини між державами. На думку інших, 
треба розрізняти наднаціональність та наддержавність організації: 
перший термін показує, що організація здійснює владу безпосеред
ньо щодо приватних осіб, а другий – що її рішення є обов’язковими 
для власне державчленів (тобто, ці терміни, кожен сам по собі, 
не вичерпують змісту явища). в першому йдеться про верховен
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ство, а в другому – про підпорядкування, коли наддержавна особа 
(структура) ієрархічно є на вищому рівні, аніж національна. Щодо 
судових установ як наднаціональних заявлялося, що елементи цьо
го поняття не несуть нічого нового. так, зокрема, згадувалося про 
центральноамериканський суд правосуддя, який функціонував з 
1907 по 1917 роки і де був можливим розгляд скарг індивідів проти 
держав. зазначалося, що рішення більшістю – це також не є щось 
нове, в тому числі в юрисдикційній сфері, оскільки міжнародні ар
бітражні суди та міжнародний суд ооН вважають свої рішення 
обов’язковими навіть якщо за них проголосували не всі судді (до
кладно огляд різних позицій див.: [13, р. 1163]).

у сучасний період розходження позицій зберігається, як й 
множинність наднаціональних ознак з точки зору загального по
няття, правопорядку та організації. так, ознаками наднаціональної 
організації називаються: трансформація права організації у вну
трішнє право державчленів; здійснення цього права органом, який 
не є підконтрольним державамчленам; вилучення відповідних 
питань з відання держав; непредставницький характер діяльності 
чиновників організації; обов’язковість рішень для державчленів; 
прийняття рішень більшістю шляхом пропорційного (зваженого) 
голосування без представництва державчленів [6, с. 44]. за ін
шою версією до таких ознак належать, зокрема: право організації 
згідно з її статутом на втручання у питання, що належать до вну
трішньої компетенції держав; наявність повноважень на створення 
обов’зкових для державчленів правил та механізмів контролю та 
здійснення цих повноважень непредставницькими органами; пра
во зобов’язувати та уповноважувати юридичних та фізичних осіб 
[15, с. 80]. сформульовано й інші реєстри ознак.

зважаючи на збереження на разі диференціації доктриналь
них позицій, можна зробити висновок, що оскільки єдиного ви
значення наднаціональності або навіть єдиного підходу не існує, 
це поняття поки що залишається багатозначним, а його зміст за
лежить від умов та об’єкту застосування. у цій статті воно засто
совується з точки зору наднаціонального правового виміру з метою 
визначення Єкпл як організаційного уособлення феномену над
національності та відмінних рис наднаціонального статусу Єспл 
через певні правові ознаки.

Наднаціональне право існує поза державами, поза національ
ним законодавством та діє незалежно від останнього. Наднаціо
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нальне право є договірним у своїй основі, – у всякому разі, воно 
є похідним відносно міжнародних договорів та створюється за 
допомогою як інструментів міжнародного права, так й особливих 
інструментів – актів автономних владних органів, сформованих 
учасниками договорів. Базисом наднаціонального права висту
пає принцип верховенства права (на цей принцип, між іншим, є 
посилання у преамбулі та ст. 3 статуту ради Європи [16, с. 120
121]), – саме цей принцип обумовлює наддержавний вимір право
вого регулювання та незалежність останнього від національно
державних кордонів та національного правового поля, – тим 
більше, коли йдеться про загальнолюдські цінності, про людину 
(а не громадянина, як компоненти держави) як такого суб’єкта пра
ва, який розглядається у позанаціональному, глобальному вимірі 
(при тому, що термін «людина» є як такий «наднаціональним» та 
«наддержавним»). важливим елементом верховенства права є до
ступ до правосуддя. оскільки принцип верховенства права «не має 
батьківщини» і є тотальним та глобальним, то й доступ до пра
восуддя має забезпечуватися відповідно функціонуванням поза
національних судових утворень.

Наднаціональне право сформувалося через позанаціональні 
організації та їх органи, воно є правом позанаціональних владних 
структур, і не в останній мірі судових, та є певним чином правом 
судової практики. Європейський конгрес, що відбувся у травні 
1948 року у гаазі, відзначив у результаті дискусії щодо створення 
об’єднання європейських держав: «(конгрес)… вважає, що зазна
чений союз або Федерація має існувати відкрито для усіх націй 
Європи, що живуть за демократичного режиму й прийняли на себе 
обов’язок поважати хартію прав людини». конгрес визначив риси 
майбутнього договірного документу стосовно прав людини (що 
було згодом втілено у Європейській конвенції з захисту прав лю
дини та основоположних свобод 1950 року), зазначивши, зокрема, 
у своїй економічній і соціальній резолюції: «(конгрес) …вважає, 
що захист прав людини є центром прикладення наших зусиль у на
прямку єдиної Європи; що однієї хартії прав людини недостатньо 
і що їй треба надати обов’язкового характеру, спираючись у цьому 
на конвенцію, укладену країнамичленами Європейського союзу. 
…вважає, що гарантування цих прав має передбачати заснування 
такого наднаціонального інституту як верховний суд, орган судо
вого контролю, вищої інстанції для держав, до якої можуть апелю
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вати особи та колективи, та призначеної забезпечувати здійснення 
хартії» [17, р. 412, 421].

Наднаціональна юрисдикція є не тільки відповіддю на існу
вання наднаціонального права, а й виступає у якості його генера
тора. в цьому контексті варто відзначити Європейський суд з прав 
людини, який з самого початку планувався, як зазначено, у статусі 
наднаціонального органа. Єспл не є підконтрольним або підзвіт
ним будьякій структурі, в тому числі – раді Європи, хоча й пе
ребуває у правовому полі цієї міжнародної організації, тобто його 
повноваження здійснюються напряму, без організаційної «про
кладки» з боку рЄ (або будьякої, в т. ч. міжнародної, структури). 
Незалежність суду забезпечується тим, що його судді обирають
ся парламентською асамблеєю рЄ з числа кандидатів, висунутих 
кожною державою; цей порядок застосовується і в разі довиборів 
та при звільненні вакансій. Щодо участі судді, що є вибраним від 
певної держави, у розгляді справи за заявою проти цієї держави, то 
це розглядається не як представництво, а лише як необхідність в 
участі судді, який був би свідомий національного правового поля 
та практики. Незалежність Єспл проявляється й у тому, що він 
самостійно приймає свій регламент.

деякі автори не визнають Єспл наднаціональним судовим 
органом та заперечують наявність в нього наднаціональних по
вноважень, зважаючи на те, що Єкпл є міжнародним договором, 
згоду на обов’язковість якого держави висловили добровільно, а та
кож на те, що повноваження, якими наділений суд стосовно право
вої системи державиучасниці, розглядаються як співвідношення 
«суд – правопорядок державичлена». іншими словами, не вба
чється повноважень, які створювали б особливий наднаціональний 
правопорядок. аргументом виступає й те, що власне Єспл зверта
ється до норм національного законодавства та національної судової 
практики [18, с. 110].

з цими аргументами не можна погодитись. поперше, ство
рення засобами міжнародного права – це звичайний шлях фор
мування наднаціональної структури, – тут важливим є не засіб 
створення, а наділення владними повноваженнями. подруге, суд 
звертається до національного законодавства з певною метою – на 
предмет відповідності Єкпл. показником наднаціональності є по
кладення на державувідповідача зобов’язання здійснити не тільки 
індивідуальні заходи в тому, що стосується позивача, а й заходи 
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загального характеру, спрямовані на подолання системних про
блем, виконання яких контролюється комітетом міністрів рЄ, в 
т. ч. щодо зміни законодавства для приведення його у відповідність 
зі спільним стандартом Єкпл, а щодо зміни національної судової 
практики – для приведення її у відповідність до наднаціонально
го надбання – прецедентної практики Єкпл, практики комітету 
міністрів рЄ та колишньої комісії з прав людини рЄ. таким чи
ном, рішеннями суду створюється єдиний спільний правопорядок 
державучасниць Єкпл в тому, що стосується прав людини. крім 
того, варто зазначити, що в країнах з моністичною правовою сис
темою Єкпл є складовою частиною національного права, зокрема, 
в умовах україни.

Не змінює аргументації й те, що суд діє методом імпліцитно
го контролю (тобто, не маючи права діяти in abstracto) [18, с. 111], 
оскільки саме такого характеру компетенція притаманна будьякій 
судовій установі. важливо також відзначити, що через винесення 
індивідуальних рішень, зокрема в результаті типових порушень, 
особливо «пілотних» рішень, здійснюється вплив на національну 
судову практику. те, що вплив здійснюється через вищі національ
ні судові органи, зновтаки не змінює загальної картини, оскільки 
останні мають діяти в силу зобов’язань держави за конвенцією.

Не можна погодитись і з тим, що про відсутність наднаціо
нального характеру суду свідчить субсидіарність його компетен
ції (тим більше, що авторами одразу ж відзначається збалансова
ність субсидіарності та «європейського контролю» з боку Єспл) 
[18, с. 111]. у практиці Єспл принцип субсидіарності відобра
жається, зокрема, через правило про обов’язковість попереднього 
проходження позивачем всіх національних судових механізмів (за 
винятком випадку визнання національних засобів неефективними 
або у разі невиконання рішення Єспл). справа в тому, що наднаці
ональне регулювання з’явилося як спосіб подолання дефіциту мож
ливостей національного та міжнародного права у деяких напрямах 
регулювання або як засіб подолання суперечностей між загально
прийнятими у світі принципами та національними нормативно
правовим та організаційним забезпеченням і підходами. методом 
подолання дефіциту виступила субсидіарність, – отже, остання є 
як раз навпаки – супутньою ознакою наднаціональності. Навіть 
більше, – висловлюється слушна думка, що в аспекті європейської 
політики «… не зважаючи на уявний антагонізм понять «надна
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ціональність» та «субсидіарність», вони являють собою супереч
ливу єдність» [19, с. 79]. отже, принцип субсидіарності забезпечує 
співіснування національної системи з нормами позанаціонального 
правового поля, що мають пряму дію, без виникнення конфронта
ційних процесів.

мета Єкпл – не контроль за внутрішнім законодавством, а 
захист прав людини, включаючи контроль за додержанням дер
жавами прав, передбачених конвенцією. крім того, що існує неза
лежний орган, який контролює виконання – комітет міністрів ради 
Європи, Єспл, не маючи контрольних повноважень, приймає 
участь у здійсненні наднаціонального «європейського контро
лю» за додержанням національними владами прав, передбачених 
конвенцією, причому в особливий спосіб. це, зокрема, прийняття 
«пілотних» рішень, що розраховані на певну нормативноправову 
реакцію з боку державучасниць та на результат щодо усунення за
значених у такому рішенні системних недоліків у їх законодавстві 
та практиці, та схвалення умов односторонньої декларації щодо 
розв’язання спору, наданої з боку державивідповідача. так, в тому, 
що стосується системної проблеми невиконання рішень національ
них судів, у зв’язку з рішеннями Єспл стосовно подолання цієї 
проблеми, як реакція на необхідність запровадження заходів за
гального характеру, було видано закон україни від 5 червня 2012 р. 
«про гарантії держави щодо виконання судових рішень» [20] (інше 
питання – адекватність закону висунутим «пілотними» рішення
ми вимогам).

отже, наднаціональність суду не означає відмову від вико
ристання національного регулювання, – останнє відіграє роль не 
тільки об’єкту порівняння, а й у певній мірі об’єкту регулюван
ня; воно може відігравати й функцію інструменту. так, оскільки 
Єспл не має власного виконавчого механізму, виконання його рі
шень покладається на державиучасниці конвенції. виконавчими 
органами виступають державні національні органи, – останні є у 
відносинах субординації щодо контролюючого органу – комітету 
міністрів рЄ. На національному рівні можуть використоватися як 
судові, так й інші механізми виконання. варто зазначити, напри
клад, що законом україни «про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» (ст. 10) передбачена 
можливість повторного розгляду справи адміністративним орга
ном без опосередкування рішенням національного суду.
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Єспл підкреслює, що не дає обов’язкових вказівок державам 
відносно законодавчої, судової та іншої діяльності (посилання на 
практику суду див.: [21, с. 5960]). разом з тим, варто відзначити пев
ну тенденцію останнім часом до посилення впливу практики суду 
на національне судочинство. так, нещодавно опублікований текст 
протоколу № 16 до конвенції передбачає, що, приймаючи до уваги, 
що розширення компетенції суду надавати висновки має у подаль
шому посилювати взаємодію між судом та національними владами 
і, таким чином, посилювати імплементацію конвенції у відповідності 
з принципом субсидіарності, вищі суди сторін конвенції можуть, у 
контексті виключно конкретної справи, що ними розглядається, звер
татися до суду із запитами про надання консультативних висновків 
з принципових питань щодо інтерпретації або застосування прав та 
свобод, визначених конвенцією чи протоколами до неї. у разі при
йняття запиту, велика палата суду має надати обгрунтований кон
сультативний висновок, який повинен бути опублікований, причому 
цей висновок не є зобов’язуючим [22].

говорячи про наднаціональний, прямої дії вплив на націо
нальну судову систему, не можна не відзначити допоміжної ролі 
іншої наднаціональної структури – комітету міністрів рЄ, з яким 
суд працює після винесення свого остаточного рішення, так би мо
вити, у тандемі. тут відбувається контроль виконання у вузькому 
плані, тобто за виплатою «справедливої сатисфакції», та у широ
кому плані – за приведенням законодавства та правозастосовної 
практики у відповідність до конвенції, у тій мірі, у якій вони по
рушують конвенцію чи не відповідають їй.

Єспл спочатку виступав як міжнародна судова установа для 
розгляду звернень держав щодо порушень прав людини з боку ін
ших державучасниць Єкпл. але згодом було допущено пряме 
звернення до Єспл громадян та їх об’єднань. це сталося навіть ще 
тоді, коли першою обов’язковою інстанцією виступала Європейська 
комісія з прав людини, а можливість звернення потребувала попе
реднього загального офіційного визнання такого права за своїми 
громадянами та об’єднаннями з боку відповідної держави. згідно зі 
ст. 34 Єкпл («індивідуальні заяви»), «…до суду може звертатися 
з заявою будьяка фізична особа, неурядова організація або група 
осіб, що вважають себе потерпілими від допущеного однією з ви
соких договірних сторін порушення прав, викладених у конвенції 
або протоколах до неї. високі договірні сторони зобов’язуються 
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не перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього 
права» [23]1. це, між іншим, можна було б вважати визнанням фі
зичної особи та юридичної особи суб’єктами міжнародного права. 
Щоправда, суб’єктність у даному випадку не включає традиційної 
властивості нести міжнародноправові зобов’язання та відпові
дальність. крім того, заявником може бути й особа, що не є гро
мадянином державиучасниці конвенції. з іншого боку, суб’єкт не 
розглядається тільки як пасивний «дестинатор» чи «бенефіціар», 
оскільки саме від його активного волевиявлення залежить вклю
чення міжнародноправового захисного механізму.

отже, функцією Єспл є врегулювання «державноприват
них» відносин, зокрема – відносин між приватною особою та дер
жавою (учасницею Єкпл) іншою ніж та, до якої належить приват
на особа. такі відносини та відповідні спори не є міждержавними, 
а з традиційних позицій, що склалися у міжнародному праві, їх не 
можна вважати і міжнародними. саме ці відносини та державно
приватні спори є вирішальною ознакою сфери наднаціональної 
юрисдикції. крім того, Єкпл розглядає спори й без іноземного 
елемента. ці спори розв’язуються за допомогою інструментів між
народного права і в силу Єкпл як міжнародного договору можуть 
розглядатися судом, за умови, що відповідач порушив вимоги кон
венції (яка, між іншим, регулює не тільки відносини з іноземним 
елементом), а позивач посилається на це порушення. тим не менш, 
не зважаючи на міжнародноправовий інструментарій, ці спори не 
є міжнародними, оскільки ані в них, ані у відносинах, з яких вони 
випливають, іноземний суб’єкт відсутній. ця обставина робить 
відносини та спори особливими та дозволяє вважати їх наднаці
ональними за правовою природою. отже, щодо спорів між держа
вами (це на практиці – поодинокі справи) Єспл виступає як між

1 за українським перекладом конвенції під редакцією секретаріату Європейського 
суду з прав людини [24]: «суд може приймати заяви від будьякої особи, неуря
дової організації або групи осіб…». такий же зміст має офіційна англійська (а та
кож російська) версія. але французька версія: «La Cour peut être saisie d’une requête 
par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de 
particuliers…» має інший зміст, тобто йдеться не про можливість для суду прийма
ти заяви, а про можливість для особи звертатися до суду з заявою (що за смислом 
підтверджується другим реченням статті 34, де ця можливість визначена як право 
особи). варто зазначити також, що в українській версії слово «фізична» (особа) від
сутнє, слово «заява» поставлено у множині, а за російською версією замість терміна 
«заявление» використаний термін «жалоба» (у французькій версії відповідно за
стосовано терміни «personne physique» та «requête»).
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державний міжнародний суд, а щодо спорів індивідів зі своєю чи 
іншою державою – як наднаціональний міжнародний суд. На нашу 
думку, другим вирішальним чинником у наднаціональній юрис
дикції є надання компетенції з вирішення спорів без іноземного 
елемента, що випливають з внутрішньонаціональних «публічно
приватних» відносин між державою та індивідом.

Єспл зобов’язує тільки держави та впливає на внутрішній 
правопорядок виключно через державу та її органи, – наднаціо
нальність тут проявляється в тому, що його рішення діють прямо, 
безпосередньо на всі державні органи, в т. ч. низової ланки, мають 
останніми виконуватись, а практика суду має цими органами до
держуватися, при тому, що суд не може скасовувати акти і норми 
внутрішнього законодавства, чи визнавати їх недійсними.

в цьому відмінність наднаціональної юрисдикції від феде
ральної. крім того, в умовах федеральної юрисдикції нижчі суди 
підпорядковані федеральному, а справа у залежності від її квалі
фікації може одразу ж розглядатися у федеральній судовій інстан
ції. На відміну від федерального суду, Єспл як наднаціональний 
юрисдикційний орган не розглядає заяву, якщо вона подана на роз
гляд іншого міжнародного органу розслідування чи врегулювання 
(ст. 35 конвенції), наприклад, у разі звернення до комітету з прав 
людини, створеного на підставі частини IV міжнародного пак
ту про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 р. [25,  
с. 447466], в порядку, передбаченому Факультативним протоко
лом до пакту [26, с. 467473].

Наднаціональною ознакою для Єспл виступає прояв «авто
номного» підходу, тобто незалежного від національних підходів, 
до правових термінів та понять. «автономність» деяких понять, 
що є у конвенції, – в тому, що вони мають інший зміст та обсяг, ніж 
у національних законодавствах, (так, є навіть приклади трансфор
мування адміністративного правопорушення в кримінальне). під 
«неурядовими організаціями» розуміється не те, що прийнято у 
міжнародному праві. практика суду крім громадських організацій 
включає до цих категорії усіх інших юридичних осіб приватного 
права. практика Єспл опрацювала й автономні від національних 
поняття так, суд зазначив: «чи буде право розглядатися як цивіль
не у сенсі конвенції, залежить не від його юридичної кваліфікації 
у внутрішньому законодавстві, а від того який матеріальний зміст 
вкладено в нього цим законодавством і які наслідки воно пов’язує 
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з ним». Щодо власності конвенція виходить з загальновизнаного 
її розуміння як права володіти, користуватися та розпоряджатися 
своїм майном. суд встановив, що поняття «майно» в абзаці пер
шому ст.1 першого протоколу до конвенції – і відповідно «права 
власності» в цілях цієї статті – «незалежні від формальних квалі
фікацій у внутрішньому праві», вони значно ширші та охоплюють 
й інші права й інтереси, крім права власності на рухоме і нерухоме 
майно. застосовується хоча й ніде не закріплена, але повсюдно де
факто визнана аксіома – «норми конвенції діють у тому вигляді, як 
вони витлумачені судом». отже, варто погодитися з думкою, що 
сама по собі конвенція виступає в ролі наднаціонального закону з 
урахуванням автономного тлумачення її судом (аналіз «автоном
ного підходу» див.: [21, с. 89, 95, 9899, 102103]).

На наш погляд, автономне тлумачення – обов’язкова ознака 
та аксесуар наднаціонального суду як такого. «автономний під
хід» Єспл – це підхід з позицій наднаціонального права, це під
хід позасистемний (чи надсистемний), такий, який здійснюється 
поза системами як загального права так й континентального права. 
отже, цей підхід дає підстави говорити й про «позасистемність» 
конвенції.

як уособлення автономного підходу відзначається і так зва
ний «усереднений» підхід, який втілюється у правових позиціях 
та настановах Єспл та застосовується щодо прецедентної прак
тики Єспл і є таким, що знаходиться посередині між англійським 
прецедентом та континентальною системою як стабільний підхід, 
що склався. автономність вбачається й у так званому еволютивно
му підході у тлумаченні, який виступає основою для розширеного 
тлумачення. сутність еволютивного підходу, який був започатко
ваний на другому етапі розвитку суду, – у відкритості конвенції 
для тлумачення, а також у тому, що головне – не декларування кон
венції, а ефективність захисту, за принципомзапитанням: «Що ви
ходить зі сказаного у конвенції в умовах, що змінилися?». перш за 
все, як слушно відзначається, принцип еволютивного тлумачення 
дозволяє суду поступово розширювати каталог тих «деяких» прав 
людини, які захищаються конвенцією (згідно з її преамбулою) 
(аналіз «еволютивного підходу» див.: [21, с. 90, 105]). отже, фор
мування автономної еволютивної єдиної практики прецедентного 
характеру є не тільки свідченням інституційної єдності Єспл, а й 
ознакою його правового статусу як наднаціонального органу.
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Наднаціональна юрисдикція Єспл має певні ознаки, що не 
охоплюються ані національною юрисдикцією, ані юрисдикцією між
народною. але за допомогою міжнародноправових та національно
правових інструментів вона забезпечує захист фізичної чи юри
дичної особи у правовідносинах з державою, причому не тільки із 
«зовнішньоправових» та універсальних питань, і не тільки відно
син з іноземним елементом, а й тих, що є предметом внутрішньо
національної правової сфери. при цьому особливими інструмента
ми регулювання виступають недоговірні акти практики суду.
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ОСОБиСТОСТІ: пРОБлЕМи ВЗАЄМОВІДНОСиН

Є. Л. Стрельцов. Державний суверенітет і суверенітет особистос-
ті: проблеми взаємовідносин. – стаття.
в статті розглядаються традиційні та нові проблеми взаємовідносин 
державного суверенітету та суверенітету особистості.
Ключові слова: суверенітет, незалежність, права та свободи особи, 
охорона таких прав.

Е. Л. Стрельцов. Государственный суверенитет и суверенитет 
личности: проблемы взаимоотношений. – статья.
в статье рассматриваются традиционные и новые проблемы взаимо
отношений государственного суверенитета и суверенитета личности.
Ключевые слова: суверенитет независимость права и свободы лич
ности охрана таких прав.

E. L. Streltsov. state sovereignty and Personal sovereignty: Problems 
of Correlations. – Article.
Traditional and new problems of correlation of the state sovereignty and 
the sovereignty of a person are under study.
Keywords: sovereignty, independence, human rights and liberties, 
protection of such rights.

Вступ
поняття «суверенітет» (фр. souveraineté – верховна влада) у 

своєму загальному розумінні означає вільне від будьяких або зо
внішніх сил верховенство, панування, відсутність підпорядкова
ності тощо. На більш популярному рівні, поняття суверенітет час
то ототожнюється з поняттями «незалежність» і «самостійність». 
традиційно, поняття суверенітету вже багато років використову
ється, як відомо, для визначення, у першу чергу, державного суве
ренітету, як найважливішої невід’ємної властивості держави, що 
виражає верховенство, незалежність, повноту, винятковість і єд
ність державної влади конкретної країни.

але динамічний суспільний розвиток, виникнення достатньо 
нових соціальних процесів, явищ та подій приводить до того, що 
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в останній час усе частіше говорять про інші види суверенітетів, 
наприклад, національний суверенітет, народний суверенітет та 
ін. а у кінці хх – початку ххі сторіччя фахівці вже більш пред
метно зосередились на вивченні інтересів самодостатньої особи, 
у зв’язку з чим тлумачення поняття «суверенітет особи», фор
мування такого суверенітету на більш практичному рівні стає 
необхідним пріоритетом і важливою складовою політичного та 
соціальноекономічного розвитку цивілізованого людства як на 
національному, так і на міжнародному рівнях [1, c. 4]

однак у зв’язку з тим, що менталітет, який існує у більшості 
членів суспільства, все ж, як правило, оперує традиційними значен
нями цього поняття, то це приводить до більш звичного розуміння 
поняття суверенітету, у першу чергу, як державного суверенітету, 
що, в подальшому, у силу об’єктивних та суб’єктивних причин, 
створює певні складнощі у застосуванні та практичній реалізації 
цього поняття. одна з основних – це взаємовідносини державного 
суверенітету та суверенітету особи; співвідношення суверенітету 
держави з положеннями національного та міжнародного права у 
сфері прав людини; закріплення комплексу таких прав та їх охоро
на. Багато в чому неузгодженість цього, а інколи і недотриманість 
вже закріплених положень, спонукають вищи органи влади і судо
ві установи на національному рівні та наднаціональні організації 
втручатися у вирішення виникаючих складнощів. Необхідність 
аналізу цієї проблеми певною мірою витікає й з основних міжна
родних документів. так, наприклад, згідно положень нещодавно 
прийнятої декларації ооН «верховенство права на національному 
та міжнародному рівні» від 19 вересня 2012 року, спеціальна увага 
звертається на необхідність сприяння усім зусиллям, спрямованим 
на підтримку двох основних демократичних напрямків розвитку 
людства: суверенної рівності усіх держав та необхідність усілякого 
поважання прав людини.

З чого починати?
в цьому запитанні закладений певний ценз – з якого суверені

тету потрібно починати цей аналіз: з державного чи з особистого? 
відомо, що абсолютним суверенітетом не володіє ніхто: ні держа
ва, ні суспільство, ні особа. кожний учасник спільноти, наприклад, 
окрема особа чи окрема держава, повинна «жертвувати» часткою 
своєї незалежності для загального соціального компромісу. тому 
питання, яке винесено до заголовку цього підрозділу непросте, бо 
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відповідь на нього повинна певною мірою показати, хто домінує 
(теоретично або практично, формально або змістовно) або повинен 
домінувати у цих відносинах: держава чи особа? це, у свою чергу, 
допоможе визначитися з відповіддю на запитання: де «закінчу
ються» права держави і особа, умовно кажучи, виходить зі сфери 
державної юрисдикції, а де вже «закінчуються» права особи і вона 
«потрапляє» у сферу юридичних повноважень держави; яким зміс
том наповнений суверенітет особи, а яким – суверенітет держави, як 
вони взаємно інтегруються тощо? у всякому разі, це буде сприяти 
спробі вирішення дилеми: хто «сильніший» у цих відносинах – пу
блічний інтерес у своєї правової оболонці або приватний інтерес, 
захищений спеціальними правовими положеннями. це не тільки 
суто теоретичне питання. відповідь на нього дає змогу і особі і дер
жаві, поперше, визначити сферу своїх прав і обов’язків, а, подруге, 
у межах цього застосувати певні дії з захисту свого «суверенітету», 
в тому числі і шляхом притягнення іншої сторони до відповідаль
ності, обґрунтування щодо правової можливості подібних дій. це, 
доречи, підкреслює, що вирішення саме цього аспекту аналізуємої 
проблеми повинно починатися значно раніше випадків безпосеред
нього притягнення до відповідальності особи чи держави. Безумов
но, не потрібно вважати, що мова в таких випадках йде про якісь 
«антагоністичні» інститути, які тільки і планують притягнення сво
го «опонента» до відповідальності. традиційним є розуміння того, 
що добробут держави і конкретної особи не тільки безпосередньо 
пов’язаний з існуванням колективних інтересів, а й з формуванням 
певної самостійності у всіх сферах життєдіяльності суспільства. 
саме тому, на нашу думку, такий аналіз потрібно починати саме з 
суверенітету особи, як самостійності соціальної людини, її інди
відуальної автономії, умовно кажучи, «права власності на самого 
себе», бо саме це повинно бути покладено у взаємовідносини особи 
і держави. пріоритет особи, вплив такого її становища на характер 
вказаних взаємовідносин і є фактично одним з найважливіших по
казників демократичного стану країни та суспільства у цілому.

Можливості особи
суверенітет особи1 можливо розглядати у різних ракурсах. 

але враховуючи значення цієї проблеми та тематику цієї публіка

1 при аналізі цієї проблеми дуже часто застосовуються як синоніми два поняття: лю
дина та особа (особистість). але незважаючи на їх схожість, вони, на нашу думку: 
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ції, він буде розглядатися в контексті його взаємовідносин з держа
вою. саме тут проходять грані самовизначення особи, ступінь його 
повної чи часткової залежності або повної незалежності від полі
тичних реалій. з такої точки зору, суверенітет особи потрібно роз
глядати як результат діяльності цілісного соціального механізму і 
як один з основних орієнтирів процесів демократії. тому, в першу 
чергу, в правовій державі, як вище зазначалося, завжди повинні ви
знаватися пріоритет прав і законних інтересів особи у державному 
будівництві та здійснюватися необхідні заходи для того, щоб вони 
були безпосередньо діючими. Неповага до такого положення особи 
у «своїй» або в іншій державі дуже часто стає джерелом конфліктів 
різного рівня, в тому числі, і озброєних. важливо підкреслити, що 
суверенність особи найбільш чітко та змістовно отримує свою фік
сацію у різних правових актах, які закріплюють її права і свободи 
та охороняють їх від можливих порушень.

Незважаючи не те, що демократичні лідери та прогресивні 
сили завжди намагалися достатньо чітко затвердити такий статус 
особи, надати йому необхідного правового обґрунтування, реально 
світова спільнота звернулась до цього після другої світової війни. 
у всякому разі вважається, що в цьому цензі універсальне, первіс
не загальносвітове значення має загальна декларація прав людини 
ооН, яку було прийнято у 1948 році [2, с. 80]. в 1996 році, до розви
тку цих положень, було прийнято резолюцію генеральної асамб
леї ооН «встановлення стандартів у сфері прав людини», в якій 
були достатньо чітко визначенні ті обов’язкові показники з прав 
особи, яких повинні дотримуватися держави або хоча б намагатися 
це зробити [3]. у Європі документом такого напрямку вважається 
Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року, яка була ратифікована україною у 1997 році і 
в якій були зафіксовані такі основні права особи: право на життя 
кожного охороняється законом (ст. 2); нікого не може бути піддано 
катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, по
водженню чи покаранню (ст. 3); кожен має право на свободу та осо

мають різне визначення. людина, в звичайному розумінні, це жива істота, пред
ставник людського роду, індивід, який традиційно аналізується поза соціальних 
зв’язків, в цілому, поняття “людина” в основному висловлює біологічну сутність 
людського роду. в той же час особа (особистість) – це стійка система соціально зна
чущих властивостей людини, що характеризують індивіда як члена суспільства або 
спільності. особа – це вже продукт суспільства і тому, з урахуванням змісту публі
кації, ми будемо в основному використовувати саме це поняття. 
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бисту недоторканність (ст. 5) та ін. [4, c. 266], які достатньо чітко 
підкреслюють саме соціальну самостійність особи.

у 6070х роках минулого століття почався наступний етап у 
забезпеченні прав і основних свобод, якій багато в чому був ініці
йованим новими відношеннями, які почали складатися між, умов
но кажучи, владою і особою. світовою спільнотою було звернуто 
спеціальну увагу на необхідність посилення соціальноправових 
можливостей боротьби с порушенням прав та свобод фізичних осіб 
та можливістю офіційного оскарження незаконних дій посадових 
та службових осіб. одним з таких напрямків було створення від
повідних судових установ. в зв’язку з цим 21 січня 1959 року був 
створений Європейський суд з прав людини, який діяв як одна із 
інституцій ради Європи, яка і призначалася саме для контролю за 
дотриманням прав і свобод особи, закріплених у вказаній Європей
ській конвенції з прав людини. у жовтні 1993 року на конференції 
віденського саміту глав держав і урядів державчленів ради Євро
пи загальну ідею функціонування такого суду було розвинуто та 
було схвалено рішення про створення нового Європейського суду 
з прав людини, вже як органа ради Європи, і який почав свою ді
яльність з 1 листопада 1998 року.

На наступних етапах і держави теж почали безпосередньо ро
зуміти, що такі установи повинні бути і на національному рівні. в 
демократичних державах це відбулося раніше, а, наприклад, в по
страдянських – пізніше. так, зараз в україні діє розвинута система 
адміністративного судочинства, основне завдання якої полягає у 
захисті прав та законних інтересів особи в публічноправових спо
рах від порушень з боку органів влади, органів місцевого самовря
дування, їх службових чи посадових осіб.

в багатьох країнах також почали діяти спеціальні установи 
та так звані омбудсмани, які теж повинні спостерігати за додер
жанням прав особи. в україні це уповноважений верховної ради 
україни з прав людини, який здійснює парламентський контроль за 
додержанням конституційних прав та свобод особи в україні. по
ложеннями закону україни «про уповноваженого верховної ради 
україни з прав людини» визначаються напрямки такого контролю: 
захист прав і свобод людини і громадянина, проголошених кон
ституцією україни, законами україни та міжнародними договора
ми україни; додержання та повага до прав і свобод людини і грома
дянина суб’єктами, зазначеними у статті 2 вищезгаданого закону; 
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запобігання порушенням прав і свобод людини і громадянина або 
сприяння їх поновленню; сприяння приведенню законодавства 
україни про права і свободи людини і громадянина у відповідність 
з конституцією україни, міжнародними стандартами у цій галузі; 
поліпшення і подальший розвиток міжнародного співробітництва 
в галузі захисту прав і свобод людини і громадянина; запобігання 
будьяким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх 
прав і свобод; сприяння правовій інформованості населення та за
хист конфіденційної інформації про особу та ін.

в той же час, незважаючи на зовнішню зрозумілість змісту 
необхідності існування суверенітету особи, серед фахівців трива
ють постійні дискусії щодо змістовного наповнення цього понят
тя, визначення його ознак, класифікації таких прав. існують навіть 
різні загальні визначення цього поняття [5, c. 126127]. в усякому 
разі, сьогодні є більше десяти визначень поняття «права особи» і 
відповідна, в залежності від змісту поняття, кількість ознак, які 
йому притаманні та можливості їх класифікації. всі ці думки не 
є повністю суперечливими, але кожна з них має свої значні від
мінності. таке становище заслуговує не тільки звернення постійної 
уваги на такі визначення, а й на необхідність надання такому про
цесу більш прагматичної спрямованості.

говорячи про цю політичноправову категорію, потрібно та
кож розуміти, що незалежність, якщо її розуміти тільки як свободу 
від чогось або від когось, не веде до повного так званого суверені
тету особи, не створює для цього реальні правові підстави. особа 
не може за своїм бажанням ухилитися від контактів з навколиш
ньою соціальною дійсністю бо, вона є об’єктивно включеною в іс
нуючу систему взаємовідносин, що, поряд з правами та свободами, 
породжує і певні обов’язки.

тому необхідність постійного забезпечення та охорони прав 
особи не повинно перешкоджати державі виконувати свої функції, 
в тому числі і примусового характеру, які можуть обмежувати пра
ва особи. Наприклад, в ст. 64 конституції україни закріплено, що 
права і свободи особи можуть бути обмежені у випадках, перед
бачених конституцією україни [6, с. 26]. Більш детальний аналіз 
основного закону україни дає змогу детальніше встановити такі 
положення. Наприклад, таке обмеження може відбуватися при на
гальній необхідності запобігання злочинові чи його припиненню 
та ін. (ч.3 ст. 29, ст. 31); в невідкладних випадках, пов’язаних з уря
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туванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуван
ням осіб, яких підозрюють у вчиненні злочину (ч.2 ст.30) та ін.

обмеження прав і свобод особи також може відбуватися при 
застосуванні до неї відповідних запобіжних заходів при прове
денні кримінального провадження, при винесенні вироку, в якому 
визначаються читки наслідки обмеження прав і свобод особи на 
основі такого правового рішення та ін. але таке обмеження осно
вних прав та свобод особи припустимо при умові, що воно відбу
вається за умови чіткого збереження правових підстав та з дотри
манням встановлених механізмів та процедур захисту особи та в 
обсязі, передбаченому основними міжнародними та національни
ми законодавчими актами.

в цілому, процес «суверенізації» особи – це, в першу чергу, її 
духовне та моральне розкріпачення від політичної та ідеологічної 
закомплексованості та правового безправ’я. цей процес має за свою 
мету відновлення у особи почуття самоповаги, гідності, впевне
ності в захищеності своїх прав, честі, громадського інтересу. суве
ренна особа повинна бути правовою особою і мати хоча б мінімум 
юридичної культури для існування в громадянському суспільстві 
та спиратися в своїй суверенізації на комплекс існуючих правових 
положень. з урахуванням цього можливо сказати, що сьогодні пев
ною мірою здійснюється юридичне забезпечення такого розвитку 
особи та її юридичний захист на міжнародному та національному 
рівнях. відповідні положення закріплені в основних міжнародно
правових документах та національних правових актах, в цьому на
прямку здійснюється діяльність різних міжнародних організацій 
та судових установи та ін. таким чином, особа у змозі й особисто 
захищати свої права та свободи, в тому числі і в міжнародних та 
національних судових установах.

Можливості держави
суверенітет держави, який виникає саме з моменту її ство

рення, визначає  її  властивість самостійно і незалежно від інших 
держав і організацій здійснювати свої внутрішні та зовнішні функ
ції, тобто вільно вирішувати свої справи як всередині країни, так 
і за її межами, у міжнародних відносинах. суверенітет держави 
проявляється у верховенстві, єдності та незалежності державної 
влади. верховенство державної влади характеризується тим, що 
державна влада за допомогою правотворчості регулює весь комп
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лекс суспільних відносин (за винятком суспільних відносин, які 
не регулюються правом) в державі. верховенство державної влади 
всередині країни виражається також в універсальності її владної 
сили, яка розповсюджується на все населення та всі партії і громад
ські організації, які діють у цій країни. це також підкреслюється 
тим, що влада має такі засоби впливу, якими ніяка інша суспільна 
структура не володіє. Єдність державної влади – один з основних 
принципів організації влади в державі, що означає існування єди
ної системи органів державної влади, причому, сукупна компетен
ція всієї системи державних органів охоплює усі повноваження, 
необхідні для здійснення функцій держави. передбачається також 
наявність у системі одного вищого органу, якому підконтрольні і 
підзвітні усі інші державні органи без винятку.

Незалежність державної влади означає самостійність держа
ви у відносинах з іншими державами та незалежність її від усякої 
іншої влади всередині країни і поза її межами, а також виключне, 
монопольне право вільно вирішувати виникаючи проблеми.

суверенітет держави, як відомо, за політичною спрямованістю 
поділяється на внутрішній і зовнішній. причому, з формуванням 
світової спільноти і посиленням міжнародних організацій зовніш
ній, а інколи і внутрішній суверенітет держави, має відповідні зміни. 
 Формальним суверенітет держави вважається тоді, коли він юридич
но і політично проголошується, а фактично це набуває сили тоді, коли 
він має змогу хоча б мінімально не підпадати під вплив інших держав.  
 кажучи про державний суверенітет, потрібно зазначити, що тут та
кож відбуваються події, які вже відомі і при реалізації суверенітету 
особи, і вони можуть частково обмежувати державний суверенітет. 
таке обмеження може бути примусовим і добровільним. примусо
ве обмеження суверенітету може мати місце, наприклад, відносно 
переможеної у війні держави з боку державпереможців. добро
вільне обмеження суверенітету може допускатися самою держа
вою за взаємною домовленістю з іншими державами, наприклад, 
заради досягнення певних, спільних для всіх них, цілей. добро
вільно суверенітет обмежується і тоді, коли держави об’єднуються 
у федерацію і передають їй частину своїх суверенних прав. тема 
суверенітету держав вимагає постійної уваги. особливо ця необ
хідність відчувається на сучасному етапі розвитку, в умовах зрос
таючої взаємозалежності всього міжнародного співтовариства. ін
тенсивна глобалізація й активні інтеграційні процеси «вимагають» 
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у держав передавати свої традиційні функції і повноваження між
народним організаціям з метою успішного вирішення регіональ
них та універсальних завдань, що, в свою чергу, не тільки робить 
достатньо помітною тенденцію розвитку міжнародної спільноти, 
а й вимагає створення різних за рівнем повноважень міжнародних 
або, як вважається, спеціальних наднаціональних установ і органі
зацій.

потрібно сказати, що такий, достатньо активний в останній 
час, розвиток наднаціональних організацій у міжнародному полі, 
ініціює певну дискусію. певна частина юристівміжнародників 
ставить питання щодо природи цього явища, правомірності його 
існування з точки зору державного суверенітету і сучасного між
народного права [7, c. 5354]. тому деякі автори вважають, що вза
галі суверенітет і міжнародне право виступають в якості антаго
ністів [8, c.151].

але це достатньо складне питання, яке не має єдиної, пого
дженої позиції. інші фахівці вважають, що міжнародне право і ви
никло саме тоді, коли з’явилася потреба в регулюванні відносин 
між суверенними державами Європи, вивільненими в свій час 
від верховенства папського престолу і священної римської імпе
рії. тому, на їх думку, суверенітет і міжнародне право пов’язані 
не тільки історично, але й органічно. міжнародне право створю
ється і наділяється юридично обов’язкової силою державами за
вдяки володінню ними суверенною владою. за допомогою цієї 
влади здійснюється реалізація міжнародних норм. зв’язок суве
ренітету та міжнародного права знаходить своє юридичне втілен
ня в принципі суверенної рівності держав. відповідно до цього 
принципу кожна держава зобов’язана виконувати цілком і сумлін
но свої міжнародні зобов’язання. тому існує точка зору, що саме  
суверенітет створює міжнародне право, і це право визнає суверені
тет як свою основу і фундаментальний принцип [9, c.95].

у сучасних умовах розвитку процесів глобалізації, укріплен
ня міжнародної співпраці, необхідності держав дотримуватися 
загальних принципі розвитку демократії та захисту прав особи 
виникають нові підходи до розуміння державного суверенітету. 
Наприклад, пропонується вважати, що суверенітет – це не тільки 
право держави і й необхідний елемент його відповідальності, а під
ставами для обмеження державного суверенітету є зобов’язання 
держав дотримуватися прав та основних свобод особи та ін.
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Розгорнутий висновок
1. складно в умовах короткої публікації провести достатньо 

розгорнуте дослідження цієї, мабуть, однієї з найбільш складних 
проблем суспільнополітичного життя. але і викладеного мате
ріалу, на нашу думку, достатньо, щоб зроби певні підсумки. так, 
досягнення цивілізації потребують політикоправового закріплен
ня суверенності особи як пріоритету соціальних відносин і умов 
демократичного розвитку. тільки демократія, яка орієнтується на 
особистість, реалізацію її прав та інтересів, є гарантом сталого 
розвитку соціальної системи в будь якій розвинутій країні. суве
ренітет особи – це, з одного боку, об’єктивна міра її незалежності 
від держави і суспільства, а з іншого – визначає характер і форми 
її взаємовідносин з ним. зміст такого суверенітету включає в себе 
такі компоненти, як володіння особою певним комплексом прав і 
обов’язків, можливість їх здійснення але, і відповідальність за свої 
дії та вчинки. потрібно розуміти, що не держава дарує права люди
ні, а людина сама свідомо і відповідально користується сукупністю 
невідчужуваних прав і свобод, даних йому суспільством, маючи 
при цьому і необхідну відповідальність за свої вчинки.

2. Незважаючи на необхідність подальшого якісного дослі
дження проблем суверенітету на різних рівнях дуже часто в сучас
них умовах такій аналіз та дискусії, які відбуваються на протязі 
багатьох років, повторюють загальновідомі положення та визна
чення. Наприклад, під час обговорення цієї проблематики продо
вжує домінувати одна давня та дуже відома теза: особа – це вища 
цінність, яка існує в державі, і держава ніколи не повинна її ущем
ляти. це так, але зазначена теза заслуговує подальшого розвитку та 
наповнення її необхідною практичною спрямованістю.

при цьому необхідно враховувати, що сьогодні вже існує де
кілька концепцій, які визначають взаємовідносини особистості та 
держави саме в контексті забезпечення та охорони прав особис
тості. дві з них, а саме: етатиська та ліберальна, виходять з прямо 
протилежних поглядів на такі взаємовідносини. так, якщо етатись
ка [10] концепція має генеральною тезою лозунг «від держави до 
людини», то ліберальна визначає свій «напрямок», як «від особи 
до держави». Є ще одна концепція – так звана теорія оптимуму, 
яка включає в себе можливість оптимально позитивного співвід
ношення між державою та особою та має своїм гаслом: особа для 
держави, держава для особи. Наявність таких все ж неоднакових 
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концепцій і не врахування цього, приводе до того, що достатньо 
багато загальнодержавних програм, які, наприклад, передбачають 
реальний вплив на поведінку конкретної особи або групи осіб, 
дуже часто терплять фіаско, тому, що основні положення тієї або 
іншої програми можуть зовсім не узгоджуватися, наприклад, з за
гальними соціальноправовими доктринами з того чи іншого пи
тання, яке існує в цій країні.

3. держава, будучи найважливішим соціальним інститутом і 
створеним соціальнополітичною волею самих людей, не може не 
мати свободи дії, як необхідну умову забезпечення безпеки соці
уму в цілому та окремого його члена зокрема. тому посягання (у 
будьякій формі) або реально здійснювана спроба такого посяган
ня (замаху) з боку індивіда на інтереси (свободу) держави можуть 
розглядатися як посягання і на інтереси інших індивідів, що також 
знаходяться під захистом держави. так само і посягання держави в 
особі чиновництва, правоохоронних органів на свободу волевияв
лення окремого індивіда, якщо це волевиявлення не порушує ціліс
ності соціуму, не може бути виправданим.

4. вище зазначене положення буде досягнуто тоді, коли ін
дивідуальна і суспільна правосвідомості (йдеться, насамперед, 
про «правосвідомість» держави, точніше, правосвідомість пред
ставників держави) переймуться усіма своїми раціонально – ідео
логічними та емоційно – психологічними складовими розуміння і 
визнання свободи відносно один до одного. Найбільша складність 
полягає в тому, щоб, з одного боку, кожна особистість змогла б зро
зуміти і визнати, що держава також «має право» на свою державну 
свободу (свободу, звичайно ж, обмежену легітимним законом) дій в 
інтересах всього суспільства, а, таким чином, і щодо самої цієї осо
бистості. з іншого боку, держава в особі всіх своїх державних орга
нів, в особі кожного чиновника (державного службовця), повинна 
офіційно визнати свободу кожної окремої особистості в якості од
нієї з найважливіших, цивілізаційнозначущих цінностей не тільки 
для даної особистості, але і для самої держави та соціуму в цілому, 
а тому і вважати себе покликаним (зобов’язаним) забезпечувати, 
захищати і охороняти цю свободу. саме в цьому сенсі найчастіше і 
йдеться про дійсну правову демократичну державу.

5. виключно важливе значення має не тільки формальне за
кріплення рівноправності і свободи людини і держави в позитив
ному праві, але і реальне здійснення цих основоположних принци
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пів. На практиці дуже часто в нормах чинного законодавства таке 
положення дійсно закріплено, але воно має формальний характер. 
у дійсності спостерігається, що мінімум дві обставини, певною 
мірою, дискредитують ідею балансу державної та індивідуальної 
«незалежності». це, поперше, наявність суперечностей у законо
давстві (або між однопорядковими законами, або між законами та 
підзаконними актами), або наявність прогалин у ньому, що може 
привести до фактичного порушення такого оптимуму. причому, 
це порушення, як вже зазначалося вище, відбувається на користь 
традиційно більш сильного – держави. подруге, відсутність, у де
яких випадках, чітких юридичних механізмів забезпечення рівно
сті держави і особистості при вирішенні будьяких суперечностей 
створює додаткові складнощі. відсутність такого роду механізмів 
і призводить до виникнення, наростання, загострення та усклад
нення вирішення різного роду таких конфліктів. таким чином, у 
вирішенні завдання забезпечення оптимуму взаємовідносин між 
державою і людиною головне слово, на нашу думку, всетаки нале
жить державі, але за умови, що людина буде проявляти свою сти
мулюючу функцію власною соціальною активністю.

стосовно проблем, які сьогодні існують у правовому регулю
вання взаємовідносин між державним суверенітетом та суверені
тетом особистості, потрібно сказати, що вони мають як теоретич
ний, так і практичний характер. Наприклад, як вказувалось, вже 
існує певна тенденція, коли відбувається неоднакова інтерпретація 
стандартів прав особи залежно від традицій і цінностей різних ци
вілізації, існуючу дискусійність щодо визначення поняття, ознак та 
класифікації прав особи, наявність інколи непотрібної наукоподіб
ності, що згодом породжує не тільки теоретичні проблеми.

7. Ще одна важлива проблема пов’язана з застосуванням на 
практиці правових положень, які закріплюють та охороняють пра
ва особи. Багато таких положень на законодавчому рівні мають до
статньо якісне закріплення, в першу чергу, в нормах матеріального 
права. в той же час, наприклад, в процесуальних нормах не закрі
плена або закріплена не чітко можливість застосування таких норм 
або їх застосування «компрометується» службовими зловживан
нями і т.інш.

8. свої питання до додаткового аналізу ставить і діяльність 
Європейського суду з прав людини та рішення, які він приймає. На
приклад: а) чи можливо розглядати суверенітет не тільки як право 
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держави, але і як певний елемент її відповідальності, б) чи є під
ставою для обмеження державного суверенітету обов’язок держав 
дотримуватися прав людини, в) як співвідносяться в міжнародно
му праві державний суверенітет і порушення прав людини та ін.

9. коли йдеться про необхідність всілякого дотримання прав 
і свобод особи, в той же час потрібно розуміти, що в окремих ви
падках права та свободи особи можуть бути обмеженими. але для 
цього потрібні необхідні правові підстави та виконання необхід
них умов. такими підставами, наприклад, в україні можуть бути 
конституційні положення, які мають чітке закріплення. а необхід
ними умовами для цього можуть бути: законність, легітимність, 
винятковий і тимчасовий характер та ін.

і на міжнародному рівні й у всіх демократичних державах ви
знано, що забезпечення та охорона прав особистості є обов’язком 
держави. існуючи нормативні акти є безпосередньо діючими і ви
значають ценз її функціонування, зміст та процедуру застосування 
правових актів, закріплюють діяльність усіх державних установ та 
забезпечуються системою правосуддя.
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О. О. Моісеєв. Про значення норм Європейської конвенції про за-
хист прав людини та основоположних свобод в російському за-
конодавстві. – стаття.
стяття присвячена оцінці значення норм Європейської конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод в межах російського 
законодавства. у статті визначається правовий статус Єспл, місце 
постанов Єспл у системі джерел права росії і особливості їх засто
сування. вказується, що державиучасниці Єкпл, включаючи ро
сію, стикаються з проблемами інтерпретації і реалізації конвенції 
та рішень Європейського суду з прав людини в межах російського 
законодавства в сфері дотримання прав людини.
Ключові слова: Європейський суд з прав людини, застосування норм 
конвенції.

А. А. Моисеев. О значении норм Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод в российском законодатель-
стве. – статья.
статья посвящена оценке значения норм европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод в российском законода
тельстве. в статье определяется правовой статус екпч место поста
новлении еспч в системе источников права россии и особенности 
их применения. указывается, что государстваучастники екпч, 
включая россию, сталкивается с проблемами толкования и реали
зации норм екпч и решений еспч в рамках российского законода
тельства в сфере правоприменения прав человека.
Ключевые слова: европейский суд по правам человека, применение 
норм конвенции
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of human rights.
Keywords: the European Court of human Rights.

2013 год имеет символичное значение для россия. 3 сентября 
2013 г. исполнилось шестьдесят лет с момента вступления в силу 
европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 года (екпч) [1], а 30 марта 2013 г. исполнилось пятнадцать 
лет с того момента, когда российской Федерации ратифициро
вала екпч. На основании екпч учрежден европейский суд по 
правам человека (еспч) как контрольный орган за исполнением 
государствамиучастниками обязательств по указанной регио
нальной конвенции.

в соответствии с п.4 ст.15 конституции российской Федера
ции екпч является частью российской правовой системы в каче
стве международного договора и, согласно Федеральному закону 
«о международных договорах российской Федерации» [2], подле
жит применению на территории государства.

российские суды все чаще обращаются к общепризнанным 
принципам и нормам международного права, а также междуна
родным договорам, участником которых является россия. соглас
но екпч, в еспч может быть защищено только то право, которое 
предусмотрено конвенцией и было нарушено после присоедине
ния государства к екпч.

в Федеральном законе россии «о ратификации конвенции 
о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней» 
[3] говориться, что «россия признала ipso facto и без специального 
соглашения юрисдикцию европейского суда по правам человека 
обязательной по вопросам толкования и применения конвенции и 
протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения россий
ской Федерацией положений этих договорных актов, когда предпо
лагаемое нарушение имело место после их вступления в действие 
в отношении российской Федерации».

в постановлении пленума верховного суда российской Фе
дерации «о применении судами общей юрисдикции общепризнан
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ных принципов и норм международного права и международных 
договоров российской Федерации» [4] отмечено, что неправильное 
применение судом общепризнанных принципов, норм междуна
родного права и международных договоров, в том числе екпч, 
может повлечь за собой отмену или изменение судебного акта.

государстваучастники екпч, включая россию, сталкивает
ся с проблемой толкования как самой конвенции, так и решений 
еспч. возникают проблемы реализации норм екпч, а также пра
воприменения норм российского законодательства в сфере прав 
человека.

еспч наделен правом толковать положения екпч, резуль
татом которого становится система решений суда по определен
ным вопросам, возникающим в связи с рассмотрением жалоб на 
нарушение прав и свобод человека, гарантированных конвенци
ей. в решениях суда раскрываются смысл, содержание и объем 
прав и свобод человека согласно целям конвенции. значение ре
шений еспч имеет большое значение для государствучастников 
екпч, поскольку они приняли на себя обязательство привести на
циональное законодательство и правоприменительную практику 
в соответствие с ее положениями. то есть государстваучастники 
екпч признают и обеспечивают реализацию и защиту прав и 
свобод человека в том объеме, который определяет еспч посред
ством толкования конвенции и излагает его в своих решениях по 
конкретным делам.

Большинство государств сталкиваются с проблемой нару
шения прав человека, что не является чемто экстраординарным. 
при этом именно судебная защита попрежнему остается приори
тетной в восстановлении нарушенных прав граждан практически 
во всем мире. ратификация екпч обеспечила трансформацию ее 
норм во российское законодательство и создал правовую основу 
для обращения российских граждан в еспч для защиты своих на
рушенных прав.

первое постановление европейского суда по правам челове
ка против российской Федерации было принято в 2002 году. Не
смотря на то, что критерии приемлемости жалоб к рассмотрению 
достаточно высоки и большинство документов, поданных в еспч 
против российской Федерации, было отклонено, число жалоб от 
россиян и постановлений, принимаемых еспч против россии, по
стоянно возрастает. с 2002 года россия сохраняет лидирующие по
зиции по количеству обращений ее граждан, что свидетельствует 
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о позитивных изменениях в правосознании российского общества, 
но также обнаруживает проблемы в правовых механизмах защиты 
прав человека и гражданина в самом государстве [5].

проблема определения места постановления еспч в системе 
источников права россии и правоприменительной деятельности 
российских судов является дискуссионной и отличается разноо
бразием подходов к ней. еспч руководствуясь целями екпч, ис
ходит из того, что «не связан квалификациями, даваемыми вну
тренним правом, так как последние имеют только относительную 
ценность» [6].

правовая система еспч основана на принятых решениях, но 
может изменяться при принятии нового решения. практически лю
бой заявитель при восстановлении своих нарушенных прав в еспч 
может изменить представления о содержании той или иной нормы, 
а также повлиять на изменение законодательства своего государ
ства. в. д. зорькин, например, считает, что «прецедентное право 
европейского суда утверждает безусловный практический прио
ритет конвенции над национальными конституциями, поскольку 
цели европейской конвенции могут быть достигнуты лишь тогда, 
когда они будут обладать высшей юридической силой над любой 
нормой национального закона, включая конституцию» [7].

в большинстве постановлений еспч констатирует по суще
ству жалоб россиян наличие нарушений прав и свобод со стороны 
российских органов власти в соответствии с екпч. правовые во
просы по схожим жалобам носят системный характер и затрагива
ют значительное число жалоб от граждан россии, независимо от 
региона их проживания. к таким проблемам можно отнести: неис
полнение или длительное неисполнение судебных решений всту
пивших в силу; затягивание срока рассмотрения гражданских и 
уголовных дел; отмена вступивших в законную силу судебных ре
шений в порядке надзора; условия содержания лиц, находящихся 
под стражей; необоснованно длительное содержание под стражей 
подозреваемых, обвиняемых и подсудимых; недозволенные мето
ды расследования.

Например, неисполнение судебных решений еспч квалифи
цирует как нарушение ч.1 ст.6 екпч, ссылаясь на то, что «право 
на суд» было бы иллюзорным, если бы оно не было подкреплено 
гарантией исполнения вступившего в силу судебного решения, 
поэтому, по смыслу ст. 6.1 екпч, судебные решения должны ис
полняться государством в течение разумного срока и исполнение 
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решения должно рассматриваться как неотъемлемая часть «судеб
ного разбирательства».

в свое оправдание нарушения разумного срока при рассмо
трении гражданских дел правительство россии ссылается на от
сутствие или нехватку судей, на плохое техническое состояние 
зданий судов и даже на фактическую удаленность суда от места 
проживания заявителя. в таких случаях еспч признает, что су
ществующие трудности не освобождают государство от обязан
ности гарантировать разумный срок судебного разбирательства. 
государство обладает широкими полномочиями в выборе спосо
бов решения проблемы неоправданного затягивания срока рассмо
трения дел и перегруженности судей, например, путем увеличения 
числа судей или нормативного установления сроков и др.

российские суды все чаще ссылаются на екпч и постановле
ния еспч. рост числа таких ссылок в решениях судов общей юрис
дикции и арбитражных судов россии свидетельствует о прогрес
сивном развитии российской правоприменительной деятельности.
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Н. А. Зелінська. Європейський суд з прав людини про секуляризм 
і свободу совісті як право віруючих на публічний прояв своєї ре-
лігійної ідентичності. – стаття.
у статті розглядається практика Європейського суду з прав людини 
з питань захисту свободи думки, совісті і релігії, що складається в 
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в статье рассматривается практика европейского суда по правам 
человека по вопросам защиты свободы мысли, совести и религии, 
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secular society in the conditions of secularism radicalization, is regarded 
in the article. The author examines the problem of realization of believers’ 
right to public expression of their religious identity.
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24 апреля 2013 года парламентская ассамблея совета европы 
приняла резолюцию «соблюдение прав человека в связи с религи
озными и иными убеждениями и защита религиозных общин от 
насилия». в числе прочего, ассамблея призвала государствачлены 
к тому, чтобы «гарантировать уважение религиозных убеждений и 
традиций индивидов и общин в обществе, обеспечивая при этом 
поддержание баланса с правами других лиц в соответствии с су
дебной практикой европейского суда по правам человека»; «обе
спечивать место религиозных убеждений в публичной сфере, га
рантируя свободу мысли в сфере здравоохранения, образования и 
государственной службы при условии, что права других на сво
боду от дискриминации соблюдаются и что гарантируется доступ 
к юридическим услугам»; «обеспечить полное соблюдение ста
тьи  9 европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и соответствующей судебной практики европейского суда 
по правам человека…, а также уважение и осуществление свободы 
общин или индивидов, определяемой религией или убеждениями, 
в рамках закона»1.

резолюция парламентской ассамблеи свидетельствует о том, 
сколь серьезная значимость придается судебной практике евро
пейского суда по правам человека в решении грандиозной важ
ности цивилизационных задач, связанных защитой религиозной 
идентичности человека и обеспечением надлежащего места рели
гиозных убеждений в публичной сфере. европейский суд призван 
принимать сложнейшие мировоззренческие решения в условиях 
радикализации процессов секуляризации в постсекулярном обще
стве. Эта, на первый взгляд, парадоксальная характеристика на
шего времени не несет в себе противоречия и имеет достаточно 
простое объяснение.

1 Résolution de l’ Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe № 1928 (2013) du 24 
avril 2013 «Sauvegarder les droits de l’homme en relation avec la religion et la conviction 
et protéger les communautés religieuses de la violence». перевод а.и. понкиной //
Электронный ресурс. режим доступа: http://strasbourgreor.org/?topicid=1047. – 
п.  9.8, 9.9, 9.13.
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в условиях возрастания роли религии в странах европы (как 
западной, так и восточной) возрастает сопротивление процессу 
возвращения религии в публичное пространство – процессу, харак
терному для современного постсекулярного общества. действие 
порождает противодействие. Наблюдаются процессы радикализа
ции антихристианского секуляризма – одной стороны, и десекуля
ризация, становление постсекулярного общества – другой.

святейший патриарх московский и всея руси кирилл на 
встрече с генеральным секретарем совета европы т. ягландом 
21 мая 2013 г. сказал:

«мы несем ответственность за то, что происходит в этой ци
вилизации, на основании своего собственного исторического уни
кального опыта, через который не прошла ни одна европейская 
страна в XX веке. Это в нашей стране строилось общество без Бога. 
мы знаем, что это за система. исходя из этого, мы выражаем готов
ность участвовать в диалоге с вами и со всеми заинтересованны
ми силами в европе для того, чтобы размышлять о нашем общем 
будущем»1.

искоренение религиозной идентичности народов на террито
рии бывшего ссср происходило физическим истреблением лю
дей – носителей многовекового религиозного мировоззрения – и 
«интеллектуальными» методами – антирелигиозной пропагандой, 
кощунством, осмеянием религии как «опиума для народа». же
сточайшие гонения, выразившиеся во внесудебных казнях и уго
ловных репрессиях в отношении священнослужителей, закрытии 
монастырей, разрушении и осквернении храмов, глумлении над 
святынями всех религий и религиозными чувствами верующих, 
преследовали одну цель – полного уничтожения религиозного ми
ровоззрения и даже памяти о нем. Ф. дзержинский писал: «тов. 
лацис глубоко прав, когда говорит, что коммунизм и религия вза
имно исключаются, а также глубоко прав и в том, что религию не 
сможет разрушить никакой другой аппарат, кроме аппарата вчк»2.

вопло щение задуманного потребовало жесточайших мер, на
правленных на подрыв духовных основ жизни народа, на созда

1 представительство русской православной церкви в страсбурге. – Электронный ре
сурс. режим доступа: http://www.strasbourgreor.org/?topicid=1003.

2 Щапов я.Н. русская православная церковь и коммунистическое государство. 1917
1941. документы и фотоматериалы. – м.: издательство БиблейскоБогословского 
института св. апостоля андрея, 1996. – с. 146. 
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ние «нового человека», новой философии, нового мышления. го
нения на церковь, духовенство, на мирян, не отрекшихся от Бога, 
осущест влялись под предлогом борьбы с контррево люцией. ли
цам, преследуемым за веру, предъявлялось обвинение в контррево
люционной деятельности1. разделив судьбу своего народа, приня
ли смерть тысячи мучеников за веру. вспомним жертв «Бутовского 
полигона» – одного крупнейших мест массовых расстрелов и за
хоронений жертв сталинских репрессий. «сегодня известны име
на 20760 человек, здесь убиенных. Эти люди были расстреляны в 
течение короткого периода времени – с августа 1937 г. по октябрь 
1938, а полигон «функционировал» с 34 по 53 год.… те, о ком мы 
знаем – мужчины и женщины в возрасте от 14 до 82 лет, представи
тели 73 национальностей, всех вероисповеданий, всех сословий.… 
около 1000 человек, из числа погребенных в Бутово, пострадали 
как исповедники православной веры, более трехсот, сегодня про
славлены в лике святых»2. по данным правительственной комис
сии по реабилитации жертв политических репрессий, в 1937 году 
было арестовано 136.900 православных священнослужителей, из 
них расстреляно – 85.300; в 1938 году арестовано 28.300, расстре
ляно – 21.500; в 1939 году арестовано 1.500, расстреляно – 900; в 
1940 году арестовано 5.100, расстреляно – 1.100; в 1941 году аресто
вано 4.000, расстреляно – 1.900 3.

религиозное мышление воспринималось как одна из опасней
ших форм «инакомыслия». именно в среде верующих людей и в 
их душах сохранялась та «свобода совести», которая представля
лась особенно опасной советскому режиму. вплоть до конца 1980
х годов посещения храмов и участие в богослужениях для многих 
граждан ссср могли повлечь если не уголовные, то дисципли
нарные репрессии. преподнесенный историей горький урок, сви
детельствующий о том, что свобода без совести, без уважения к 
чувствам и убеждениям миллионов людей, превращается в свою 

1 мученики и исповедники российские в контексте изучения архивноследственных 
дел 1920х – 1930х годов //оптинский альманах. выпуск 3. 2009 г. Электронный 
ресурс: http://www.fond.ru/index.php?menu_id=374&menu_parent_id=358&show_
date=1&category_id=14&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_li
st=0&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=113.

2 Бутово. русская голгофа. Бутовский полигон // Электронный ресурс: http://www.
martyr.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=2.

3 яковлев а.Н. по мощам и елей. – м. 1995. – с. 94 – 95.
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полную противоположность – жесточайшую диктатуру, не усвоен 
последователями коммунистического научного атеизма.

искренне уважая убеждения людей, не придерживающихся 
религиозных взглядов, и, безусловно признавая их право на свобо
ду атеистических убеждений, вынуждена заметить, что, как это ни 
парадоксально, и сегодня, вопреки памяти о жертвах радикального 
секуляризма, некоторые «воинствующие безбожники» не отказа
лись от своей воинственной риторики, грозящей перейти в прак
тику. Нередко, представляясь оппонентами политической власти и 
совмещая демократические лозунги с высокомерным пренебреже
нием к «погрязшему в религиозной тьме демосу», они патетически 
провозглашают себя интеллектуальной элитой – новыми борцами 
за идеалы «свободы слова» и «свободы совести», которая вся чаще 
в их интерпретации выступает в виде свободы от совести.

свобода слова предполагает права каждого распространять 
свои убеждения, но далеко не каждый имеет возможность пользо
ваться средствами массовой информации и «заглушать» своей много
кратно усиленной свободой тихие голоса людей, молящихся в храме. 
Бывший специальный докладчик по вопросу о современ ных формах 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и свя занной с ними 
нетерпимости д. дьен проницательно заметил, что христианофобия, 
как и исламофобия, связана с культурным воз действием догматиче
ской секуляризации, стимулирующей подоз рительное отношение к 
религиозному феномену, которое оправ дывается необходимостью 
защиты исторического завоевания – отделения церкви от государ
ства. Эта тревожная тенденция, спровоцировала появление в интел
лектуальных и массмедийных кругах влиятельной антирелигиозной 
культуры и стимулировала нарастание нетерпимости по отношению 
к любой религиозной практике, форме или символике. таким об
разом, христианофобия отражает также, по сути, дисбаланс между 
законной защитой светскости и уважением свободы религии1.

понятие «секулярное государство», понимаемое как государ
ство светское, не несет негативного смысла по отношению к рели
гии2. «принцип светскости государства – это один из основополага
ющих принципов построения и функционирования современного 

1 Ibid. – Para. 35. 
2 см. подробнее: сальвиа, м. принцип секуляризации в практике европейского суда 

по правам человека /м. сальвия ; пер. с фр.ю. Берестнева. //российская юстиция. 
2003. – № 10. – с. 28 – 30. 
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правового государства в большинстве стран мира. существующие 
многочисленные интерпретации принципа светскости государства 
свидетельствуют о том, что светскость – далеко не такая простая и 
однозначная категория, как может показаться на первый взгляд», – 
отмечает и. в. понкин1. однако существует и другое понимание 
секуляризма – как антирелигиозности, для европы – в первую оче
редь, антихристианства.

святейший патриарх московский и всея руси кирилл по это
му поводу заявлял:

«мы наблюдаем сейчас активную попытку вытеснять – осо
бенно христианскую культуру, христианскую веру из жизни ев
ропы. мы должны ясно говорить нашим оппонентам о том, что не 
готовы принять секуляризацию как синоним безбожного, нерели
гиозного мира. тогда это не секуляризация – тогда это победа одной 
из идеологий, тогда это победа атеизма; мы же с вами уже жили в 
атеистическом обществе и знаем, что это такое»2. «На основе лож
ной интерпретации прав человека во многих госу дарствах сегодня 
устанавливается совершенно новая реальность. утверждается, что 
религиозный контекст не может обеспечить права и свободы всех 
религиозных меньшинств<…>. якобы, только секулярный кон
текст обеспечивает равные права. Но что в ре зультате происходит? 
итог – не секулярный, а антихристианс кий контекст… вмес то се
кулярного и нейтрального пространства мы имеем приме ры яркой 
христианофобии»3.

«современный воинствующий секуляризм, подобно русскому 
большевизму, воспринимает себя как мировоззрение, пришедшее 
на смену христианству. именно поэтому он не нейтрален и не без
различен по отношению к христианству: он откровенно враждебен 
ему»4, – утверждает митрополит иларион (алфеев). «воинствую

1 понкин и.в. правовые основы светскости государства и образования. – м.: про
пресс, 2003. – 416 с. с. 7, 8.

2 «известия» от 19 июля 2010 года http://apologet.in.ua/apologetika/ateizmiagnostitsizm
sekulyarizatsiyaidegradatsiyaobshhestvaichpreodolenie/sekulyarizatsiya/statio
sekulyarizatsii/1767patriarchkirillobotdeleniitserkviotgosudarstva.html

3 патриарх московский и всея руси кирилл. христианское понимание свободы в со
временном обществе»// церковь и время» № 51 Научнобогословский и церковно
общественный журнал http://www.mospat.ru/churchandtime/410.

4 епископ иларион (алфеев). христианство перед вызовом воинствующего секуля
ризма. доклад на международной конференции «социальное учение православия в 
современном обществе», москва, 15 марта 2004 года. 



72

щий секуляризм…тоже является псевдорелигией, имеющей свои 
незыблемые вероучительные установки и нравственные нормы, 
свой культ и свою символику. как и русский коммунизм XX века, 
он претендует на мировоззренческую монополию и не терпит кон
куренции. именно поэтому лидеры секуляризма болезненно реа
гируют на религиозные символы и вздрагивают при упоминании 
о Боге»1.

радикализация секуляризма происходит в условиях возрас
тания влияния религии в современном мире. в течение последних 
двух столетий теоретики секуляризации говорили о неизбежности 
утраты роли религии. «крушение традиционной религиозной веры, 
горько оплакиваемое защитниками церкви и радостно встреченное 
теми, кто видит в старых убеждениях одни лишь предрассудки, – 
факт, не подлежащий сомнению», – писал в 1912 г. Б. рассел2.

прошло сто лет с того времени, когда были сказаны эти сло
ва, и история показала, что «традиционная религиозная вера» не 
только не потерпела крушение, но и усиливает свое влияние». Этот 
процесс отмечают, в частности, такие знаковые представители за
падной политической философии, как Ф. Фукуяма и с. хангтинг
тон. Ф. Фукуяма высказывает уверенность в том, что «люди вер
нутся к религиозной традиции»3.

с. хангтингтон пишет: «в первой половине двадцатого века 
представители интеллектуальной элиты, как правило, полагали, 
что экономическая и социальная модернизация ведет к ослабле
нию роли религии как существенной составляющей человеческого 
бытия… вторая половина двадцатого столетия показала, что эти 
надежды и опасения беспочвенны. Экономическая и социальная 
модернизация приобрела глобальный размах, и в то же время про
изошло глобальное возрождение религии»4.

Бывший некогда убежденным сторонником теории секуля
ризации известный социолог и философ п. Бергер в приобретшей 
широкую известность статье «The Desecularization of the World: 
A  global Overview», опубликованной впервые в 1999 г., утвержда

1 там же. 
2 рассел Б. сущность религии// Б. рассел, почему я не христианин. избранные атеис

тические произведения. – м., политиздат, 1987. – Электронный ресурс: http://www.
aquarun.ru/psih/relig/relig3.html 

3 Фукуяма Ф. великий разрыв. – москва: аст, 2003. – с. 478. 
4 хантингтон с. столкновение цивилизаций. пер. с англ. т. велимеева. ю. 

Новикова. – м: ооо «издательство аст», 2003. – с. 139 140. 
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ет: «предположение о том, что мы живем в секуляризированном 
мире, ошибочно»<…>. «мир сегодня, за некоторыми исключения
ми, столь же яростно религиозен, как и всегда, а в некоторых ме
стах больше, чем когдалибо» (The world today, with some exceptions 
to which I will come presently, is as furiously religious as it ever was, 
and in some places more so than ever)1.

хотя термин «теория секуляризации» получил широкое рас
пространение в 1950х и 1960х годах, – пишет п. Бергер, – он был 
основан на идее, которая может быть прослежена с эпохи просвеще
ния. Эта идея проста: развитие современного общества обязатель
но приводит к снижению роли религии, и в обществе, и в сознании 
индивидов. и именно эта ключевая идея, по мнению п. Бергера, 
оказалась ошибочной. «Надо признать, что модернизация имела 
определенный эффект секуляризации, в одних местах больший, в 
других – меньший. Но она также вызвала движение против секу
ляризации. кроме того, секуляризация на общественном уровне не 
обязательно связана с секуляризацией на уровне индивидуального 
сознания. Некоторые религиозные учреждения потеряли власть 
и влияние во многих обществах, но и старые и новые религиоз
ные верования и практики, тем не менее, продолжали развиваться, 
иногда принимая новые институциональные формы, в том числе 
ведущие к «взрывам религиозного рвения». по меньшей мере, от
ношения между религией и современностью достаточно сложны»2.

«особенностью современного мира является то, что секуляри
зация более не воспринимается как непреложная закономерность 
развития современного общества, результатом действия которой 
должно стать доминирование безрелигиозного, то есть «секуляр
ного» человека, – отмечает т. п. минченко. «постсекулярность» 
и «десекуляризация» становятся чертами новой реальности»3. се
годня наблюдается явный всплеск интереса к религии4. религия 

1 Berger P.L. The Desecularization of the World: A global Overview// The Desecularization 
of the World: Resurgent Religion and World Politics/ Ed.by Peter L. Berger . – Washington, 
D.C.: Wm. B. Eerdmans PublishingWm. B. Eerdmans Publishing, 1999. – р. 3. 

2 Ibid. – P. 4. 
3 минченко т. п.  проблема свободы совести в эпоху постсекулярности: истоки и 

перспективы. автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора фи
лософских  наук. – 24.00.01 – теория и история культуры. – томск, 2011. 

4 See: Berger P. L. The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World 
Politics. – Washington, DC: Ethic and Public Policy Center, 1999. 
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возвращается в политику, оказывая существенное влияние на госу
дарства и международные отношения1.

«На исходе хх века идея постсекуляризма носилась в возду
хе: вся мировая ситуация говорила о том, что господствовавшая 
прежде на западе идеология радикальной секуляризации, вытесне
ния религии из всех сфер общественной жизни и культуры не отве
чает реальности и требует коренного пересмотра. Но первое четкое 
оформление идеи принадлежит одному человеку и даже связыва
ется с одним конкретным событием. в октябре 2001 года крупней
ший современный философ юрген хабермас, прежде один из вид
ных сторонников и теоретиков идей секуляризации, выступил с 
речью «вера и знание» при вручении ему ежегодной премии мира 
немецких книгоиздателей. именно в этой речи было сказано, что 
требованием времени и, больше того, необходимым практическим 
выводом из тогда только что разыгравшихся трагических событий 
11 сентября 2001 года является отказ от политики секуляризации 
и переход от конфронтации между религиозным и секуляризован
ным сознанием к их партнерству и диалогу», – пишет известный 
российский религиовед с. с. хоружий 2. хабермас приветствует 
усиливающееся присутствие «сакрального/религиозного» в пу
бличной сфере. Это общество уже нельзя назвать секулярным, а 
скорее постсекулярным. он убежден, что нам нужно преодолеть 
коммуникационный разрыв между «секулярной речью, доступной, 
по ее собственному пониманию, всем, и речью религиозной, зави
сящей от истин откровения», создав такое публичное простран
ство, которое обеспечило бы возможность коммуникации между 
всеми группами (верующими и неверующими).

в интресующем нас контексте чрезвычайно важны следую
щие рассуждения ю. хабермаса:

«прежде либеральное государство требовало лишь от веру
ющих граждан раскалывать свою идентичность на публичную и 
частную составные части. прежде чем их аргументы принимались 
во внимание для того, чтобы получить одобрение у большинства, 
верующие должны были переводить свои религиозные убеждения 

1 See: Toft M. D., Philpott D., Shah T.S. god’s Century: Resurgent Religion and global 
Politics. – W. W. Norton & Company 2011. 

2 хоружий с.с. постсекуляризм и антропология. Antropolog. Ru. Электронный алль
манах о человеке. Электроггый ресурс. режим доступа: //http://www.antropolog.ru/
doc/persons/horujy/horuji1. 
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на секулярный язык. сегодня так делают католики и протестанты, 
когда они наделяют оплодотворенную яйцеклетку, находящуюся 
вне утробы матери, статусом носителя основных прав человека, 
пытаясь таким образом и, возможно, слишком поспешно переве
сти богоподобие человека как творения Бога на секулярный язык 
основных прав. однако поиск оснований, нацеленных на всеоб
щую приемлемость, лишь тогда не приведет к некорректному ис
ключению религии из сферы публичности и не отделит секуляр
ное общество от важнейших ресурсов смыслоутверждения, когда 
и секулярная сторона сохранит в себе смысл для подчеркнутого 
усиления религиозных языков. граница между секулярными и ре
лигиозными основаниями и без того подвижна. поэтому утверж
дение спорной границы должно пониматься как кооперативная 
задача, требующая от обеих сторон признать также и перспекти
вы каждой из них. либеральной политике не следует экстернали
зировать вечный спор о секулярном самопонимании общества, а 
именно помещать его в головы верующих. демократически про
свещенный здравый смысл неединичен, он описывает ментальное 
строение многогласпой публичности. секулярное большинство 
не должно выносить решения по важным вопросам прежде, чем 
оно прислушается к возражениям оппонентов, ощущающих себя 
ущемленными большинством в своих религиозных убеждениях; 
оно должно рассматривать эти возражения как своего рода отсро
ченное вето для того, чтобы проверить, что оно из этой ситуации 
может вынести»1.

серьезный вклад в развитие концепции постсекулярного об
щества внес Б. тэйнор, который писал: «Надо заметить, что строго 
нейтральное секулярное либеральное государство – это не госу
дарство своего общества, но государство, стоящее вне и над об
ществом, его жизнью и ценностями, не «сообщество сообществ», 
охватывающее и координирующее различные ценности и взгляды 
составляющих его групп и культур, а «внешний» арбитр тех, кто 
заявляет о своих правах. <…> главная задача постсекулярного 
либерального государства – стать объединяющим началом, про
низывающий все аспекты общественной жизни. как и в случае 

1 хабермас ю. вера и знание. glauben und Wissen. речь ю. хабермаса 14 октября 
2001  г. в церкви св. павлаво Франкфуртенамайне по случаю присуждения ему 
премии мира Биржевого союза немецкой книготорговли //хабермас ю. Будущее 
человеческой природы. пер. с нем. – м.: издательство «весь мир», 2002. – с. 119. 
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«старого» секулярного либерального государства, «новое» пост
секулярное либеральное государство продолжит сохранять ней
тральное отношение к мировоззренческим вопросам, позволяя им 
сосуществовать без взаимного вмешательства, но оно также будет 
стремиться искать связующие их нити»1.

Нейтральность государства не должна быть нейтральностью 
равноудаленности от его религиозной и нерелигиозной сфер, а 
«равноприближенностью» к ним. государство должно понимать 
язык разума, лишенного веры, и веры, отнюдь не лишенной разу
ма. выступая на открытии международной научнопрактической 
конференции «духовный подвиг святых равноапостольных кон
стантина и елены – начало и торжество христианского мира в 
истории человечества» 2 октября 2012 года, митрополит иларион 
сказал: «Религиозная нейтральность общества», выстраиваемая 
поборниками европейского секуляризма, на практике превращает-
ся в «ценностную зачистку» этого общества2.

в 2012 г. социолог а. Н. крылов на основе проведенного в Бер
линском вестост институте исследования религиозной идентич
ности в странах западной и восточной сформулировал следующие 
выводы: «в настоящее время роль религии и церкви в западно
европейском обществе существенно меняется. вопрос о месте и 
доле христианства в идентичности объединенной европы, как и 
будущее самой объединенной европы, остается вопросом дискус
сионным. однако в идентичности каждого отдельного европейца, 
как индивида, становление которого обусловлено культурными, 
историческими корнями и моральнонравственными ценностями 
своего общества, христианство продолжает играть одну из опре
деляющих ролей». религиозная идентичность рассматривается 
а. Н. крыловым «не просто как абстрактное понятие, а как выра
жение коллективного и индивидуального самосознания в постин

1 трейнор Б. теоретизируя на тему постсекулярного общества // государство, религия, 
церковь в россии и за рубежом : научный информационноаналитический,культурно
просветительный журнал. – 2012. – № 2. – с. 178 – 212. с. 182.

2 «европейская цивилизация – от миланского эдикта до христианофобии». 
выступление митрополита илариона на международной научнопрактической 
конференции «духовный подвиг святых равноапостольных константина и елены – 
начало и торжество христианского мира в истории человечества». 
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дустриальном пространстве», «универсальный феномен, характер
ный для всех обществ и периодов человеческой истории»1.

важные юридические, исторические и философские аспек
ты культурной и религиозной идентичности рассматриваются в 
книге к. кардиа «европейская религиозная и культурная иден
тичность: вопрос о распятии профессора церковного права в рим
ского университета»2. серьезный интерес к проблеме религиозной 
идентичности проявляют российские исследователи, в частности, 
т. п. минченко3, Н. и. горбачук4.

постепенное возрождение религии в государствах светского 
типа не остается не замеченным учеными:. «религиозная идентич
ность, особенно если говорить о монотеистических религиях, за
нимает особое, едва ли не доминирующее место в иерархии иден
тичностей. в некоторых странах мира, например, во Франции, 
секуляризм остается одним из столпов государственной политики, 
но в целом светские идеологии стали утрачивать свой мобилизаци
онный потенциал 5.

закрепление светского характера государства в националь
ном законодательстве, в конституциях происходит различными 
способами. а. Ф. мещерякова обращает внимание на то, что одни 
страны (Франция и россия) в текстах основного закона прямо де
кларируют, что они являются светскими государствами. другие 

1 крылов а. Н. религиозная идентичность. индивидуальное и коллективное само
сознание в постиндустриальном пространстве. – м.: икар, 2012. – с. 17, 19.

2 кардиа к. европейская религиозная и культурная идентичность: вопрос о распятии: 
вопрос о распятии. – центр книги рудомино, 2011. – 158 с.

3 минченко т.п. к вопросу об определении религиозной идентичности в современ
ном мире. / минченко т.п. // вестник томского государственного университета. – 
2009. – №324 – с. 99 – 101; минченко т.п. проблема религиозной свободы: история 
и современность. – томск: издво том. унта, 2009. – 186 с.; минченко т.п. понятие 
религиозной свободы и некоторые проблемы её осуществления // вестник томского 
государственного университета. – 2005. – № 287. – с. 191196; минченко т.п. 
европейская концепция религиозной свободы и свободы совести: идеологические 
источники и законодательное закрепление // вестник томского государственного 
университета. – 2010. – № 333. – с. 3644; минченко т. п. проблема мировоззрен
ческой идентичности и принцип свободы совести в постсекулярном мире // вестник 
томского государственного университета. – 2011. – № 345. – с. 472.

4 горбачук Н.и. личная религиозная идентичность: формирование, социокультурная 
реализация: (на материалах творчества с. и. Фуделя) : издво владимирского гос. 
унта, 2011. – 267 с. 

5 перепелкин л.с., стельмах в.г. человек верующий: религия и идентичность// 
вопросы социальной теории. – том 4. – 2010. – с. 37395.
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же, пишет автор, например италия, ограничиваются перечисле
нием отдельных характеристик, присущих государству светского 
типа, но при этом не называют себя таковыми. очевидно, что при 
таком неоднозначном положении религии в обществах определен
ные расхождения имеются и в понимании светскости как право
вой категории, определяющей отношения власти с религиозными 
объединениями, а также с гражданами по вопросам вероиспове
дания. следует согласиться с утверждением а. Ф. мещеряковой о 
том, что в этом плане несомненный интерес представляет позиция 
европейского суда по правам человека1.

в решении европейского суда по правам человека «коккина
кис (Kokkinakis) против греции» от 25 мая 1993 г. подчеркивается, 
что «свобода мысли, совести и религии является одной из основ 
«демократического общества» в значении, принятом конвенцией. 
именно этот ее религиозный параметр является одним из наиболее 
важных элементов, из которых складывается личность верующих 
и их мировоззрение, но это же является и ценнейшим достоянием 
для атеистов, агностиков, скептиков и безразличных. плюрализм, 
неотделимый от демократического общества и который дорогой 
ценой был завоеван на протяжении веков, основывается на нем.

«Религиозная свобода, будучи, прежде всего, предметом 
совести каждого человека в отдельности, предусматрива-
ет, среди прочего, свободу «исповедовать [свою] религию». 
Свидетельствование словами и делами неразрывно связано 
с существованием религиозных убеждений. В соответствии 
со статьей 9 свобода исповедовать свою религию не только 
осуществима в сообществе с другими, «публично» и внутри 
круга тех, чью веру разделяет человек, но может утверж-
даться и «индивидуально», «в частном порядке»; более того, 
она включает в принципе право пытаться убедить своего 
ближнего, например, через «обучение», без чего «свобода из-
менения [своей] религии или верования», закрепленная в ста-
тье 9, осталась бы мертвой буквой2.
важные соображения были сформулированы европейским 

судом по правам человека в решении по делу от 20 сентября 

1 мещерякова а.Ф. принцип светскости государства в практике европейского суда 
по правам человека // законы россии: опыт, анализ, практика. 2012. N 8. с. 76 – 81. 

2 коккинакис против греции. решение европейского суда по правам человека от 25 
мая 1993 г., страсбург (3/1992/348/421). – п. 31, 32. 
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1994 г. «институт оттопремингер (Otto-Preminger-Institut) про
тив австрии».

Ассоциация-заявитель (Институт аудиовизуальных 
средств информации Отто Премингера – «OPI») намерева-
лась организовать, начиная с 13 мая 1985 г., демонстрацию 
фильма Вернера Шретера «Любовный собор»1. После обра-
щения Инсбрукской епархии Римской католической церкви 
прокурор за три дня до намеченного показа возбудил уго-
ловное дело против управляющего ассоциации-заявителя по 
обвинению в покушении на совершение уголовно наказуемо-
го деяния – «оскорбление религиозных верований» (статья 
188 Уголовного кодекса Австрии). За день до показа фильма 
земельный прокурор Инсбрука вынес постановление о его 
аресте. 10 октября 1986 г. Земельный суд Инсбрука вынес 
решение о конфискации фильма, полагая, что существенное 
вмешательство в сферу религиозных чувств, вызываемое 
провокационной позицией фильма, перевешивало в данном 
случае свободу художественного творчества, гарантиро-
ванную Конституцией Австрии. Европейский суд по правам 
человека в своем решении от 20 сентября 1994 г. постановил 
шестью голосами против трех, что ни арест, ни конфиска-
ция не были нарушением статьи 10 Конвенции. В обоснова-
ние этого решения Суд, в частности, высказал следующее 
соображение: «Суд не может игнорировать тот факт, что 
римско-католическая вера является религией подавляющего 
большинства тирольцев. Наложив арест на фильм, австрий-
ские власти действовали в интересах обеспечения религи-
озного мира в этом регионе и для того, чтобы у отдельных 
людей не сложилось ощущение, что их религиозные пред-
ставления стали объектом необоснованных и оскорбитель-
ных нападок» 2.
европейский суд по правам человека развил свою позицию в 

решении от 25 ноября 1996 г. по делу уингроу (Wingrove) против 
соединенного королевства, связанному с отказом властей в выда
че сертификата, который позволил бы продавать, сдавать в прокат 
или демонстрировать иным способом фильм «видения экстаза» о 

1 институт оттопремингер (OttoPremingerInstitut) против австрии. судебное ре
шение от 20 сентября 1994 г. http://www.echr.ru/documents/doc/2461425/2461425.htm. 

2 Ibid. – Paras. 55, 56.



80

жизни и произведениях святой терезы авильской, кармелитской 
монахини, жившей в XVI в.1.

Согласившись с тем, что «уважение религиозных чувств 
верующих может законно побудить государство ограничить 
публичный показ провокационных изображений предметов 
религиозного поклонения», Суд счел, что «цель вмешатель-
ства состояла в том, чтобы оградить религиозную тему от 
такой трактовки, «которая при помощи уничижительного, 
бранного, оскорбительного, грубого и нелепого тона, стиля 
и духа способна оскорбить тех, кто верует и поддержива-
ет предания и этику христианства»2. Такая цель, по мнению 
Суда, несомненно, соответствует защите «прав других лиц» 
в смысле п. 2 статьи 10. Эта статья полностью созвуч-
на статье 9, гарантирующей религиозную свободу. Следо-
вательно, отказ выдать сертификат на распространение 
фильма «Видения экстаза» был обусловлен целью, являвшей-
ся на основании статьи 10 п. 2 правомерной»3. Суд заключил, 
что «отказ выдать «Видениям экстаза» сертификат на рас-
пространение был направлен на защиту «прав других лиц», а 
конкретнее, предоставлял защиту от оскорбительных напа-
док на вещи, святые в глазах христиан…» 4.
христианская европа прервала свое молчание резкой реакци

ей на первоначальное решение европейского суда по правам чело
века в деле лаутси (Lautsi) против италии, широко известному, как 
дело о наличии распятий в итальянских государственных школах.

Заявительница – гражданка Италии финского проис-
хождения С. Лаутси – обратилась в Суд с жалобой по по-
воду соблюдения статьи 2 Протокола № 1 к Конвенции во 
взаимосвязи со статьей 9 Конвенции. В 2001 – 2002 годах 
двое детей заявительницы посещали государственную школу, 
в каждом классе которой размещалось распятие. Усмотрев 
в этом противоречие с принципом секуляризма, в соответ-
ствии с которым она желала воспитывать своих детей, в 

1 European Court of human Rights. Court (Chamber). Case of Wingrove v. Uk
(Application no. 17419/90).  Judgment. Strasbourg. 25 November 1996 //http://www.echr.ru/

documents/doc/2461494/2461494.htm. 
2 Ibid. – Para. 48.
3 Ibid. – Para. 51.
4 Ibid. – Para. 54.
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2002 году заявительница возбудила административное раз-
бирательство в отношении решения директора школы о раз-
мещении распятий в классах. Ее жалобы были отклонены ре-
шением, оставленным в последней инстанции без изменения 
Государственным советом. В 2007 году Министерство госу-
дарственного образования рекомендовало директорам школ 
размещать распятия. Рассмотрев дело, Европейский суд (II 
секция) в решении от 3 ноября 2009 г. единогласно усмотрел 
нарушение требований статьи 2 Протокола № 1 к Конвенции 
статьи 2 Протокола № 1 к Конвенции статьи 2 Протокола 
№ 1 к Конвенции. По мнению Суда, обязательная демонстра-
ция символа христианства при осуществлении публичных 
обязанностей в конкретных ситуациях, находящихся под го-
сударственным контролем, ограничивает права родителей 
на воспитание своих детей в соответствии со своими убеж-
дениями и право детей верить или не верить. «Такие огра-
ничения несовместимы с обязанностью государства соблю-
дать нейтралитет при осуществлении публичных функций и, 
особенно в сфере образования»1.
решение вызвало резкую отрицательную реакцию во мно

гих странах европы. в январе 2010 г. итальянское правительство 
его обжаловало. при рассмотрении жалобы Большой палатой к 
участию в процессе были допущены в качестве третьей стороны 
33 члена европейского парламента (действующие коллективно), 
ряд неправительственных организаций – международных и нацио
нальных (из греции, италии, германии и Франции), правительства 
государств – членов совета европы: армении, Болгарии, россии, 
греции, литвы, мальты, монако и санмарино. власти италии 
поясняли, что наличие распятий в классах государственной шко
лы, будучи следствием исторического развития италии – факт, 
придававший ему не только религиозный смысл, но и связанный 
с идентичностью, – ныне отвечает традиции, которую они счита
ли важным увековечить. они добавили, что, помимо религиозного 
значения, распятие символизирует принципы и ценности, которые 
создали основу демократии и западной цивилизации, и что его 

1 решение европейского суда по правам человека (вынесено II секцией) от 03.11.2009 
лаутси против италии (Lautsi v. Italy) N 30814/06 // http://eclj.org/pdf/Lautsi_v_Italy_
RUSSIAN.pdf. 
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содержание в классах в этой связи было оправданным1. в своих 
совместных замечаниях, представленных на слушании, власти 
армении, Болгарии, кипра, российской Федерации, греции, лит
вы, мальты и санмарино указывали, что, по их мнению, моти
вировка палаты основана на недопонимании концепции «нейтра
литета», который палата отождествила с «секуляризмом». по их 
мнению, поощрение секуляризма являлось политической позици
ей, которая, хотя и достойна уважения, не является нейтральной. 
соответственно, в образовательной сфере государство, поддержи
вающее светское в противоположность религиозному, не являет
ся нейтральным2. тридцать три члена европейского парламента, 
действующих совместно, заявили, что, принимая решение, по
следствием которого станет обязательное устранение религиозных 
символов из государственных школ, Большая палата пошлет «ра
дикальный идеологический сигнал» 3.

в своем решении от 18 марта 2011 г. Большая палата евро
пейского суда не согласилась с ранее вынесенным решением и 
выразила мнение, что вопрос о том, увековечивать традицию или 
нет, в том числе, решение о содержании распятий в классах госу
дарственной школы, в принципе, относится к пределам усмотре
ния государстваответчика. суд заключил, что по делу требования 
статьи 2 протокола № 1 к конвенции в отношении первой заяви
тельницы нарушены не были4. чрезвычайно важные соображения 
относительно секуляризма и свободы религии изложены в совпа
дающем особом мнении судьи дж. Бонелло. обратив внимание на 
то, что большинство доводов, выдвинутых заявительницей, при
зывают европейский суд обеспечить отделение церкви от государ
ства и принудительно осуществить в итальянских школах режим 
асептического секуляризма, судья Бонелло категорически заявил, 
что это не должно быть заботой данного суда:

«Конвенция наделила данный Суд правом принудительно 
осуществлять свободу религии и совести, но не уполномочила 

1 grand Chamber. Case of Lautsi and others v. Italy. Application no. 30814/06. Judgment. 
Strasbourg. 18 March 2011. – Para. 67. 

2 grand Chamber. Case of Lautsi and others v. Italy. Application no. 30814/06. Judgment. 
Strasbourg. 18 March 2011. – Para 47. 

3 European Court of human Rights. grand Chamber. Case of Lautsi and others v. Italy. 
Application no. 30814/06. Judgment. Strasbourg. 18 March 2011. – Para. 10. 

4 European Court of human Rights. grand Chamber. Case of Lautsi and others v. Italy. 
Application no. 30814/06. Judgment. Strasbourg. 18 March 2011. – Para. 77. 
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его принуждать государства к секуляризму или навязывать 
странам системы религиозного нейтралитета. Каждое от-
дельное государство вправе выбирать, быть светским или 
нет, и отделять ли церковь от управления и в каких пределах. 
Чего не должно государство, это отказывать кому-либо в 
свободе религии и совести. Безмерная самоочевидная трещи-
на отделяет одну инструктивную концепцию от других неин-
структивных. Большинство доводов, выдвинутых заявитель-
ницей, призывают Европейский суд обеспечить отделение 
церкви от государства и принудительно осуществить в ита-
льянских школах режим асептического секуляризма. Следует 
со всей прямотой заметить, что это не должно быть за-
ботой данного Суда. Данный Суд должен надзирать за тем, 
чтобы Лаутси и ее дети во всей полноте пользовались своим 
фундаментальным правом на свободу религии и совести… 
Конвенция показывает себя весьма полезной с ее подробным и 
исчерпывающим реестром того, что свобода религии и сове-
сти в действительности означает, и мы бы хорошо поступи-
ли, если б имели эти институциональные ограничения в виду. 
Свобода религии – это не секуляризм. Свобода религии – это 
не отделение церкви и государства. Свобода религии – это не 
религиозное равноудаление – все это соблазнительные поня-
тия, но никто не назначал данный Суд контролером ни одного 
из них. В Европе секуляризм является факультативным, сво-
бода религии – нет. Свобода религии и свобода от религии, 
по существу, состоят в правах свободно исповедовать любую 
религию по выбору лица, праве свободно изменять религию, 
праве не обращаться к какой-либо религии вообще, и праве ис-
поведовать свою религию путем веры, поклонения, обучения 
и культовых обрядов. Здесь реестр Конвенции иссякает, не 
достигая насаждения государственного секуляризма1.
На наш взгляд, аргументы судьи Бонелло выглядят более чем 

убедительно и должны быть приняты во внимание при оценке со
временной концепции права на свободу религии и понятия секу
ляризма.

1 European Court of human Rights. European Court of human Rights. Lautsi and others 
v. Italy/ Judgment – Separate Opinions Concurring opinion of Judge Bonello. – Paras. 
2.3 – 2.6 
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международноправовая интерпретация понятия свобо
ды совести включает в себя не только forum іnternum, но и forum 
externum. Forum externum относится к публичным и открытым 
проявлениям религиозных убеждений. то обстоятельство, что го
сударство «отделено от церкви» не исключает его обязанности за
щищать право свободу вероисповедания, включающее в себя пра
во на распространение своих убеждений не только атеистами, но и 
верующими людьми. принципиально ошибочен подход, согласно 
которому «свобода слова» «принадлежит» критикам веры, а свобо
да совести – людям религиозным. каждый имеет право исповедо
вать любую религию или не исповедовать никакой, и каждый име
ет право на свободу слова – право выражать свои убеждения – как 
теистические, так и атеистические.

о возрастании активности воинствующего, радикального се
куляризма свидетельствуют, в частности, вызвавшее пристальное 
внимание дело Eweida and others v. the United Kingdom. дело было 
возбуждено по жалобам четырех британских граждан – Н. Эвейда, 
Ш. чаплин, л. ладель и г. макФарлейна против соединенного ко
ролевства великобритании и северной ирландии. заявители жа
ловались на то, что внутреннее право не смогло защитить их право 
на права исповедования своих религиозных убеждений. учитывая, 
что заявления, поданные приблизительно в одно время, поднима
ли схожие вопросы согласно конвенции, суд объединил их в одно 
производство1.

Первый заявитель – Н. Эвейда работала в частной ком-
пании «Британские Авиалинии». 20 сентября 2006 года не до-
пустили к исполнению служебных обязанностей из-за ее от-
каза скрыть ее носимый ею на шее небольшой крест, Таким 
образом, Н. Эвейда было отказано в защите ее искреннего и 
традиционного желания выражать свою веру посредством 
ношения креста. Позднее ей предложили административ-
ную должность, которая не требовала ношения форменной 
одежды. Тем не менее, госпожа Эвейда решила не принимать 
это предложение, не приступала к работе и не получала зара-
ботную плату до 3 февраля 2007 года, когда компания «Бри-

1 European Court of human Rights. European Court of human Rights. Eweida and others v. 
the United kingdom / Judgment of the European Court of human Rights (fourth Section), 
15 January 2013 (Applications №№ 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10) перевод 
а.и. понкиной. 
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танские Авиалинии» отменила правила, касающиеся формен-
ной одежды, и позволила ей демонстрировать крест.

По мнению Н. Эвейда, ношение креста видимым образом 
являлось общепризнанной формой практики христианства, и 
что национальное право, как оно толковалось и применялось 
английскими судами в отношении ее дела, не в состоянии 
было предоставить надлежащую защиту ее прав согласно 
статье 91. Второй заявитель (Ш. Чаплин) госпожа Чаплин 
также является практикующей христианкой, которая но-
сит крест на цепочке вокруг шеи с 1971 года. Во время рас-
сматриваемых событий она работала медицинской сестрой 
в гериатрическом отделении2. Ш. Чаплин утверждала, что 
ношение креста или распятия видимым образом было оче-
видным аспектом практики христианства в общепризнанной 
форме. Она заявляла, что требование снять или прикрыть 
ее крест на работе представляет собой вмешательство в ее 
право выражать свою религию или убеждения, и это вмеша-
тельство не было оправданным в соответствии с пунктом 
2 статьи 9. 67 – 69 Ш. Чаплин также утверждала, что ука-
занные факты привели к нарушению ее прав согласно статье 
14, рассматриваемой в сочетании со статьей 9, опираясь на 
предполагаемое различие в отношении к ней органа здравоох-
ранения по сравнению с отношением к последователям других 
религий. Третий заявитель – Л. Ладель – подала жалобу со-
гласно статье 14, рассматриваемой совместно со статьей 9, 
поскольку она сочла, что подверглась дискриминации на осно-
ве религии. Учитывая силу ее религиозных убеждений, она 
считала, что у нее не было выбора, и, в конечном счете, она 
потеряла свою работу. Четвертый заявитель – Г. МакФар-
лейн, работавший в частной компании, отказался выполнять 
обязанность по осуществлению психосексуального консуль-
тирования гомосексуальных пар, что привело к проведению в 
отношении него дисциплинарного разбирательства.
позиция государстваответчика включала в себя несколько 

принципиальных положений, отражавших его мнение относи
тельно права на свободу вероисповедания, закрепленном в ста
тье  9 конвенции.

1 Ibid. – Paras. 64, 66 
2 Ibid. – Para. 96.
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Один из основных тезисов, выдвигаемых ответчиком в 
опровержение доводов заявителей, состоял в том, что «по-
ведение, которое было мотивировано или вдохновлено религи-
ей или убеждениями, но которое не являлось при этом актом 
религиозной практики в общепризнанной форме, выходит за 
пределы защиты, обеспечиваемой статьей 9». Иначе говоря, 
в данном случае государство-ответчик не усматривало само-
го существования предмета обсуждения нарушения статьи 
9, поскольку поведение истцов, повлекшее нежелательные для 
них последствия, не являлось проявлением свободы вероиспо-
ведания и не подлежало защите. Допуская, что такая позиция 
может быть не поддержана Судом, ответчик утверждал, 
что, «даже если ношение креста видимым образом или отказ 
от предоставления конкретных услуг гомосексуальным парам 
представляли собой выражение убеждений и, следовательно, 
право, защищаемое статьей 9, вмешательство в это право в 
отношении каждого из заявителей не имело места. Каждый 
из настоящих заявителей мог свободно искать работу в ином 
месте. Таким образом, второй аргумент защиты состоял 
в утверждении об отсутствии вмешательства в осущест-
вление права на свободу вероисповедания. Важный аргумент 
государства-ответчика состоял также в том, Н. Эвейда и 
Г. МакФарлейн были наняты частными компаниями. Таким 
образом, их жалобы не содержали каких-либо обвинений в 
прямом вмешательстве со стороны государства, а содер-
жали утверждения о том, что государство не сделало все, 
что от него требуется согласно статье 9, для обеспечения 
разрешения от частных работодателей выражать им свои 
религиозные убеждения на работе. Государство-ответчик 
подчеркнуло, что возможность позитивных обязательств, 
налагаемых статьей 9, должна быть признана в том случае, 
когда государством не были приняты меры, не позволяющие 
индивиду свободно исповедовать свою религию1.
серьезные доводы, направленные на опровержение позиции 

государстваответчика, содержатся в совместном заключении 
представительства русской православной церкви при совете ев
ропы и института государственноконфессиональных отношений 

1 п. 58 – 60.
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и права о правовой оценке установления запретов на ношение на
тельных христианских крестиков, направленном европейскому 
суду по правам человека представителем русской православной 
церкви при совете европы игуменом Филиппом (рябых) в июле 
2012 г.

«Традиция обязательного ношения нательного хри-
стианского крестика несет в себе следующий нравственно-
религиозный, религиозно-коммуникативный и религиозно-
обрядовый смысл: а) как свободное выражение и проявление 
собственной религиозной принадлежности (причастности) и 
религиозной (религиозно-культурной) идентичности посред-
ством постоянного ношения единственного в Православной 
Церкви средства такого выражения собственной религиоз-
ной идентичности – важнейшего христианского символов; 
в) как постоянное отправление (осуществление) религиозно-
го обряда, идентифицирующего человека как православного 
христианина (в том числе в его самосознании); с) как добро-
вольное свободное и осознанное принятие на себя религиозных 
обязанностей в целях следования христианским заповедям, 
возложенных на православного христианина каноническими 
регламентирующими нормами», – говорится в «Заключении»1.
посредством исполнения этого правила символическое значе

ние крестика как символа христианского самопожертвования под
крепляет религиозную самоидентификацию верующих.

европейский суд по правам человека в значительной мере со
гласился с доводами истцов. в подразделе «общие принципы со
гласно статье 9 конвенции» суд дал чрезвычайно важные разъяс
нения. в частности, суд напомнил, что как это закреплено в статье 
9, свобода мысли, совести и религии является одной из основ «де
мократического общества» по смыслу конвенции. в своем религи

1 совместное заключение представительства русской православной церкви 
при совете европы (страсбург, Франция) и института государственно
конфессиональных отношений и права (москва, россия) о правовой оценке уста
новления запретов на ношение нательных христианских крестиков (жалобы 
Найдя Эвейда и Ширли чаплин против великобритании, номера дел 48420/10 
и 59842/10) в свете европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (2012) електронный ресурс. режим доступа: http://www.pravmir.ru/
sovmestnoezaklyucheniepredstavitelstvarusskojpravoslavnojcerkviprisovete
evropyiinstitutagosudarstvennokonfessionalnyxotnoshenijipravaopravovoj
ocenkeustanovleniyazapretovnanosheni/
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озном значении она является одним из наиболее важных элемен
тов, составляющих идентичность верующих и их мировоззрение, 
однако, также она является и ценностью для атеистов, агностиков, 
скептиков и незаинтересованных лиц1. по первому, важнейшему, 
вопросу – составляет ли публичное использование религиозной 
символики и выражение своих религиозных убеждений подлежа
щее защите в соответствии со статьей 9 конвенции проявление 
свободы вероисповедания, суд заключил:

«религиозная свобода является, прежде всего, вопросом мыс
ли и совести индивида. данный аспект права, закрепленного в пун
кте 1 статьи 9, права иметь любые религиозные убеждения и право 
менять свою религию или убеждение, является абсолютным и без
условным. однако, как далее установлено в пункте 1 статьи 9, сво
бода религии также включает в себя свободу выражать свои убеж
дения в одиночестве и в частном порядке, но также и практиковать 
их вместе с другими и публично. выражение религиозных убеж
дений может принимать форму поклонения, обучения, практики и 
соблюдения религиозных обрядов. свидетельствование словами и 
поступками связано с существованием религиозных убеждений... 
суд считает, что поведение госпожи Эвейда представляло собой 
выражение ее религиозных убеждений в форме поклонения, вы
полнения религиозных и ритуальных обрядов и подлежит защите 
согласно статье 9»2.

как и в случае с госпожой Эвейда и в соответствии с принци
пами, изложенными выше, суд счел, что решение второго заяви
теля – Ш. чаплин – носить крест на работе было выражением ее 
религиозных убеждений3. в отношении третьей заявительницы – 
л. ладель, было заявлено:

«По мнению Суда, очевидно, что отказ заявителя уча-
ствовать в создании однополых гражданских партнерств 
был непосредственно мотивирован ее религиозными 
убеждениями»4.

1 European Court of human Rights. European Court of human Rights. Eweida and others v. 
the United kingdom / Judgment of the European Court of human Rights (fourth Section), 
15 January 2013 (Applications №№ 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10). –  
Para. 80.

2 Ibid. – Paras. 88, 89. 
3 Ibid. – Para. 97. 
4 Ibid. – Para. 103.
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г. макФарлейн выразил несогласие с позицией государства
ответчика о том, что его приверженность иудеохристианской 
морали, связанной с половыми взаимоотношениями, не являлась 
выражением религиозных убеждений, несмотря на то, что везде 
религия провозглашает четкие нравственные пределы, связанные 
с половыми взаимоотношениями. по этому поводу суд сделал 
чрезвычайно важное и четкое заявление:

«Суд признает, что непосредственной причиной отказа 
господина МакФарлейна были его ортодоксальные христиан-
ские взгляды на брак и сексуальные взаимоотношения и счи-
тает, что его отказ осуществлять консультирование гомо-
сексуальных пар представил собой выражение его религии и 
убеждений. Позитивное обязательство государства соглас-
но статье 9 требовало от государства защищать его права 
согласно статье 9»1.
таким образом, первый, важнейший аргумент государства

ответчика, состоявший в том, что поведение заявителей, послу
жившее поводом для принятия по отношению к ним дисциплинар
ных санкций, не являлось выражением религиозных убеждений 
и, следовательно, не подлежало защите в соответствии со статьей 
9 конвенции был полностью опровергнут судом. суд признал, по
ведение заявителей являлось проявлением свободы вероисповеда
ния и подлежало защите в соответствии со статьей 9 конвенции. 
государство имело позитивное обязательство по обеспечению 
прав, предусмотренных статьей 9, в отношении всех четверых за
явителей.

второй принципиально важный вопрос состоял в том, было 
ли допущено вмешательство в свободу вероисповедания заявите
лей? дав положительный ответ на этот вопрос, суд также поддер
жал позицию заявителей. в частности, в отношении Н. Эвейда в 
решении суда говорится:

«Суд полагает, что отказ компании «Британские Авиа-
линии» в период с сентября 2006 года по февраль 2007 года 
позволить заявителю занимать ее должность, нося крест 
видимым образом, являлся вмешательством в ее право выра-
жать свою религию»2.
в отношении Ш. чаплин суд заключил:

1 Ibid. – Para. 108. 
2 Ibid. – Paras. 91, 80. 
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«Отказ органов здравоохранения позволить ей оста-
ваться на должности медицинской сестры, нося при этом 
крест, был вмешательством в ее свободу открыто исповедо-
вать свою религию»1.
признав, что имело место «вмешательство в свободу открыто 

исповедовать свою религию», суд приступил к оценке допусти
мости такого вмешательства в каждом конкретном случае. пункт 
2 статьи 9 предусматривает, что любое ограничение, налагаемое на 
свободу лица выражать его религию или убеждения, должно быть 
предусмотрено законом и быть необходимым в демократическом 
обществе в преследовании одной или более законных целей, в нем 
указанных. в отношении Н. Эвейда суд указал:

«На одной чаше весов было желание госпожи Эвейда 
выражать свои религиозные убеждения. Как отмечалось 
ранее, это является основным правом: поскольку здоровому 
демократическому обществу необходимо допускать и обе-
спечивать плюрализм и многообразие; но также по причине 
ценности индивида, который сделал религию центральным 
принципом его или ее жизни для того, чтобы быть способным 
сообщать эти убеждения другим. На другой чаше весов нахо-
дилось желание работодателя создать определенный образ 
компании. Суд полагает, что, хотя указанная цель являлась, 
несомненно, законной, национальными судами ей придавалась 
излишняя значимость. Крест госпожи Эвейда был неброским 
и не мог вредить ее профессиональному облику <…>. Таким 
образом, Суд приходит к выводу о том, что, при этих обсто-
ятельствах, когда нет никаких доказательств какого-либо 
реального посягательства на права других, национальные 
власти не смогли достаточным образом защитить право 
первого заявителя [Н. Эвейда] на выражение ее религии в на-
рушение позитивного обязательства согласно статье 9»2.
как видим, в своих суждениях в отношении Н. Эвейда суд 

прямо заявил об отсутствии причин для ограничения ее права но
шения креста. при принятии «отрицательного» решения по заяв
лению Ш. чапли, суд, тем не менее, совершенно определенно под
твердил наличие у заявительницы защищаемого статьей 9 права 
на ношение креста и объяснил наложенные на это право ограниче

1 Ibid. – Para. 97.
2 Ibid. – Paras. 94, 95. 
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ния не социальными или правовыми, а санитарногигиеническими 
причинами, имеющими значение только в данном конкретном слу
чае. признав, что желание Ш. чаплин носить крест на работе было 
выражением ее религиозных убеждений и ограничение этого пра
ва было вмешательством в свободу вероисповедания, суд, в то же 
время, пришел к выводу, что «причина, по которой ее попросили 
снять крест, а именно, защита здоровья и безопасности в больнич
ном отделении, по сути своей имеет большее значение, чем та, ко
торая применялась в отношении госпожи Эвейда». отсюда следу
ет, что «вмешательство в ее свободу выражать свою религию было 
необходимым в демократическом обществе», и что нарушение ста
тьи 9 в отношении Ш. чаплин не имело места1. суд сформулировал 
при этом чрезвычайно важное заключение:

«Учитывая важность свободы религии в демократиче-
ском обществе, Суд считает, что, когда индивид жалует-
ся на ограничение свободы религии на рабочем месте и не 
считает, что возможность смены работы свела бы на нет 
вмешательство в право, лучшим подходом было бы оценить 
такую возможность в общем равновесии при рассмотрении 
вопроса о том, было ограничение соразмерным или нет»2.
суд признал наличие права, защищаемого статьей 9, кон

статировал его ограничение работодателями, однако, согласно 
п.  2 статьи 9, счел такие ограничения допустимыми в силу их со
размерности в трех случаях из четырех.

является ли такой результат «победой» государстваответ
чика? суть данного дела явно не была сосредоточена на оценке до
пустимости ограничения. возможность ограничения, в принципе, 
никем не оспаривалась. вывод суда относительно допустимости 
ограничения носит сугубо оценочный характер и обоснование от
каза в иске трем заявителям не привносит ничего нового в интер
претацию права на свободу совести. в то же время, доводы суда, 
сформулированные по существу заявленных исков, носят концеп
туально значимый характер и свидетельствуют о том, что суд раз
делил позицию заявителей по всем принципиальным вопросам.

решение европейского сда по правам человека по делу Eweida 
and others v. the United KingdomEweida and others v. the United 
Kingdom в своей мотивировочной части являлется, на наш взгляд, 

1 Ibid. – Paras. 99 – 100.
2 Ibid. – Para. 83 
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значительным вкладом в развитие концпции права человека на 
свободу вероисповедвния и защиту религиозной идентичности.

свобода распространения своих убеждений принадлежит не 
только атеистам, но и верующим. то обстоятельство, что государ
ство является светским, не исключает его обязанности защищать 
право на распространение убеждений не только атеистами, но и 
верующими людьми. принципиально ошибочен весьма распро
страненный подход, согласно которому «свобода слова» «принад
лежит» только критикам веры. каждый имеет право исповедовать 
любую религию или не исповедовать никакой, и каждый имеет 
право на свободу слова – право выражать свои убеждения – как 
теистические, так и атеистические. религия и церковь не должны 
быть вытеснены из публичного пространства и обречены на мол
чание.
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The article is devoted to the problem areas of ensuring consistency and 
coherence of the European Court of human Rights’ practice, defining the 
role of the grand Chamber in this process. The article contains recom
mendations as to mastering and learning Court’s case law, considering it’s 
evolutionary nature. The procedures of the grand Chamber and peculiari
ties have been identified in cases affecting caselaw consistency.
Keywords: Convention on human Rights and fundamental freedoms, the 
European Court of human Rights, grand Chamber, caselaw consistency.

рада Європи виділяється з ряду інших європейських міжуря
дових організацій особливою системою колективних гарантій прав 
людини, яка забезпечується наднаціональним судовим органом. 
під час створення даної системи був використаний суттєво новий 
підхід до міжнародноправового захисту прав людини і основопо
ложних свобод. зокрема, ця система тісно пов’язала матеріально
правовий та процесуальний аспекти захисту прав людини. саме 
тому рада Європи розглядається європейськими державами як 
найбільш ефективний механізм прийняття, вдосконалення та допо
внення норм, що регулюють міждержавне співробітництво у сфері 
захисту прав людини та забезпечення торжества демократичних 
принципів.

особливості тлумачення і застосування норм конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод, 1950 р. (Єкпл, кон
венція), а також організація та принципи діяльності Європейсько
го суду з прав людини (страсбурзький суд, суд), його структура, 
досить глибоко досліджені у вітчизняній і зарубіжній науковій лі
тературі. ось далеко не повний перелік вчених і практиків, праці 
яких є фундаментальними в даній сфері: а. х. абашиде, Є.  с. алі
сієвич, Є. Бредлі, в. г. Буткевич, о. в. Буткевич, м. м. гнатов
ський, д. гомьен, м. дженіс, л. зваак, р. кей, Ф. ліч, в. Є. мар
мазов, к. параскева, і. с. піляєв, п. в. пушкар, п. м. рабінович, 
м.  де сальвіа, д. м. супрун, в. о. туманов, д. харріс, л. м. ентін, 
г. ю. юдківська.

метою цієї публікації є дослідження проблемних аспектів по
слідовності та узгодженості практики страсбурзького суду, визна
чення ролі великої палати суду в цьому процесі.

Європейський суд з прав людини є суб’єктом судової право
творчості. високий авторитет страсбурзького суду був заслужений 
завдяки забезпеченню однакового тлумачення і застосування кон
венції в масштабах всього європейського континенту. призначення 
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Європейського суду з прав людини полягає в «вирівнюванні» стан
дартів та гарантій захисту прав людини в усіх державахучасницях 
конвенції і формуванні єдиного європейського правового просто
ру в сфері захисту прав людини і основоположних свобод.

дотримання положень конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод гарантують, перш за все, національні су
дові органи державчленів ради Європи. саме вони несуть осно
вну відповідальність за дієвий режим забезпечення прав людини. 
така практика заснована на принципі субсидіарності, який є осно
воположним у функціонуванні контрольного механізму конвенції. 
тільки в тих випадках, коли рішення національних судів та інших 
уповноважених органів держави не є ефективними, Європейський 
суд з прав людини заповнює прогалини і вносить корективи у 
функціонування національного механізму захисту прав людини, 
не будучи при цьому апеляційною інстанцією.

останнім часом, проблеми застосування практики Єспл в 
рамках національних правових систем регулярно обговорюються 
на міжнародних та внутрішньодержавних конференціях, форумах, 
круглих столах, організованих як за підтримки ради Європи, так 
і з ініціативи національних влад державучасниць конвенції [1]. 
серед найбільш обговорюваних і складних питань застосування 
практики страсбурзького суду: недостатня кваліфікація націо
нальних суддів; відсутність офіційного перекладу рішень суду на 
всі державні мови державсторін конвенції (удосконалення бази 
даних hUDOC); відсутність спеціального законодавчого регулю
вання виконання рішень та застосування практики страсбурзького 
суду у державах романогерманської правової сім’ї або колізії в на
ціональному законодавстві і багато інших.

однією з часто обговорюваних проблем в науці і практиці є 
«нігілізм» національних суддів та інших державних службовців 
щодо прецедентного права страсбурзького суду, небажання наці
ональних суддів першої інстанції враховувати практику суду при 
прийнятті рішень, що має плачевні наслідки в державах з систем
ними/структурними недоліками. ця проблема має два вектори:

перший – застосування практики суду щодо справ проти пев
ної державиучасниці.

другий – застосування загальної практики суду.
враховуючи величезний масив рішень про прийнятність і по 

суті (починаючи з 1953 р., 500 тисяч заяв було розглянуто в межах 
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контрольного механізму конвенції. суд виніс приблизно 16 500 рі
шень щодо суті справ [2]), прийнятих за більш ніж півстоліття ді
яльності страсбурзького суду, очевидно, що на допомогу державам 
«нової демократії» повинні прийти довідкові посібники, що міс
тять узагальнення практики страсбурзького суду, укладені судом, 
або компетентним колективом вчених і практиків у перекладі на 
всі робочі мови ради Європи (як мінімум).

Не можна сказати, що таких посібників не існує. істотною до
помогою є дослідницькі доповіді щодо прецедентного права суду. 
практика складання цих досліджень є порівняно недавньою. На те
перішній час науководослідницьким відділом суду були написані 
доповіді, які узагальнюють практику з питань: біоетики, культур
них прав, свободи релігії, позитивних зобов’язань держав у кон
тексті ст. 10 конвенції, щодо молоді, щодо ролі прокурора, щодо 
використання договорів ради Європи у прецедентному праві суду 
[3]. також судом розроблені путівники з практики щодо критеріїв 
прийнятності справ (у тому числі українською і російською мова
ми) та ст. ст. 4 і 5 конвенції [4]. На восьми мовах (одна з яких – ро
сійська) судом підготовлені інформаційнотематичні листки щодо 
прецедентного права за такими основними напрямками як дискри
мінація, здоров’я, життя, батьки і діти та ін. [5].

Щорічні звіти Європейського суду з прав людини (які презен
туються на відкритті кожного чергового року суду) також містять 
інформацію щодо провідних справ (leading cases), які вперше роз
глядались судом, або піднімають питання системних/структур
них недоліків у державахучасницях конвенції.

удосконалення сайту Європейського суду з прав людини, і, 
зокрема, бази даних hUDOC, є незмінним завданням ради Європи, 
що знаходить підтвердження у відповідних документах комітету 
міністрів і парламентської асамблеї [6].

звернення національних суддів та інших представників влади 
до цих джерел полегшить завдання освоєння практики Європей
ського суду з прав людини. при цьому звернення до офіційного 
сайту суду – це найшвидший і надійний спосіб отримання до
стовірної та актуальної інформації про практику страсбурзького 
суду. звичайно, цей ресурс доступний лише для тих, хто володіє 
комп’ютерною грамотою. отже, ми маємо ще одну умову успішно
го освоєння практики суду (крім бажаного знання однієї з офіцій
них мов ради Європи).
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в україні теоретичні та практичні проблеми застосування 
практики страсбурзького суду носять комплексний характер (від 
проблем нечіткості концепції співвідношення міжнародного і на
ціонального права, дії прецеденту у правовій системі україни до 
удосконалення системи підготовки професійних суддів та інших 
державних службовців), і «нігілізм» національних суддів стосов
но прецедентного права страсбурзького суду – це лише «верхівка 
айсберга». і навіть якщо припустити, що гіпотетичний суддя на
ціонального суду першої інстанції перейметься цінностями і стан
дартами конвенції, то виявиться, що при більш глибокому «зану
ренні» в прецедентне право страсбурзького суду він зіткнеться з, 
як може здатися на перший погляд, складною проблемою. і полягає 
вона в тому, що, керуючись еволюційним принципом тлумачення 
конвенції, суд, з плином часу, може змінити свою правову пози
цію та скасувати дію раніше прийнятого прецеденту.

як правильно і ефективно використовувати практику суду 
в такому випадку? адже одним з важливих загальних принципів 
права, якими керується суд у своїй діяльності, і на сторожі якого 
він стоїть, є принцип правової визначеності. теоретикам права ві
домо, що конфлікти між різними принципами права, не така вже й 
рідкість. Наприклад, професор о. о. мережко допускає, що прин
ципи міжнародного права можуть «вступати в непереборні проти
річчя один з одним» [7]. в даному випадку в конфлікт вступають 
еволюційний принцип тлумачення конвенції і принцип правової 
визначеності. але з іншого боку, саме еволюційний принцип допо
може нам зрозуміти яка з правових позицій суду, що суперечить 
одна одній, єдійсною? відповідь є простою – саме та, яка є акту
альною, більш сучасною.

проблема послідовності практики Європейського суду з прав 
людини тісно пов’язана із питанням чи є результат правотворчості 
страсбурзького суду прецедентним правом по суті. Наукові дис
кусії з приводу цього питання являють нам дві протилежні пози
ції. з одного боку, суд не пов’язаний у своїй подальшій практиці 
раніше прийнятими рішеннями, тому що це правило формально не 
закріплено ані в тексті конвенції [8], ані в регламенті суду і його 
додатках [9].

з іншого боку, суд намагається послідовно дотримуватися 
принципів тлумачення конвенції та принципів і методології при



98

йняття рішень, постійно посилаючись у своїх наступних рішеннях 
на попередні.

Щодо цього питання слід зауважити наступне. особливіс
тю прецедентів Європейського суду з прав людини є те, що вони 
є прецедентами тлумачення, так як суд, розглядаючи кожну нову 
справу, грунтується, насамперед, на положеннях конвенції, але з 
урахуванням попередніх розглянутих аналогічних справ.

прецедент тлумачення є самостійним джерелом права, який 
отримує самостійне юридичне значення, окремо від правової нор
ми, яка тлумачиться. такий прецедент завжди розширює зміст 
норм, хоча важливим є й визначення меж такого розширення.

очевидно, що консенсус щодо меж тлумачення конвенції, на
віть теоретично не може бути досягнутий. приєднуючись до кон
венції в 50ті роки минулого сторіччя, державиучасниці, не могли 
припустити, що, наприклад, завдяки тлумаченню норм конвенції 
судом будуть захищатись права наслідування дітей, народжених у 
шлюбній зраді [10]. також складно було уявити, що під юрисдик
цію страсбурзького суду підпадатимуть права осіб, що мають од
ностатеві стосунки [11], або, що положення ст. 8 «право на повагу 
до приватного і сімейного життя» будуть поширюватися на спори 
про звільнення державних службовців [12].

також неможливо було припустити, що суд поряд з правови
ми стандартами, виробленими ним стосовно певних прав і свобод, 
створить, так звані автономні правові поняття, такі як «суд», «май
но», «державний службовець» [13, с. 176] та інші. Найчастіше ці по
няття не співпадають за обсягом та змістом з аналогічними понят
тями в національному законодавстві державучасниць конвенції.

всі ці приклади дозволяють нам зрозуміти, що суд намага
ється бути незалежною судовою установою і відповідати викликам 
часу.

у справі Баятян проти арменії (Bayatyan v. Armenia) від 7 лип
ня 2001 р., велика палата суду зауважила, що, безумовно суд має 
діяти «…в інтересах правової визначеності, передбачуваності і рів
ності перед законом, від яких суд не повинен відходити, без по
важних причин, … але відмовляючись підтримувати динамічний і 
еволюційний підхід суд ризикує створити перешкоду для реформ 
або вдосконалень (див. Vilho Eskelinen and Others v. Finland [gC], no. 
63235/00, § 56, EChR 2007IV, and Micallef v. Malta [gC], no. 17056/06, 
§ 81, EChR 2009...). має вирішальне значення, що положення кон
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венції тлумачаться і застосовуються таким чином, щоб надані пра
ва були практичними та ефективними, а не теоретичними та ілю
зорними (див. Stafford v. the United Kingdom [gC], no. 46295/99, § 68, 
EChR 2002IV, and Christine Goodwin v. the United Kingdom [gC], no. 
28957/95, § 74, EChR 2002VI» (переклад авт.) [14].

еволютативність діяльності суду вплинула на створення вну
трішніх процедур, що дозволяють контролювати непослідовне за
стосування його прецедентного права. Непослідовне застосування 
прецедентного права суду, є однією з підстав для подання запиту 
про перегляд справи до великої палати Європейського суду з прав 
людини [15, с. 67].

між тим, необхідно відрізняти неузгодженість практики від 
тих випадків, коли суд вперше застосовує усталене прецедентне 
право до нової ситуації. рішення, в якому суд вперше застосовує 
усталене прецедентне право до нової ситуації можна «оскаржити» 
тільки в тому випадку, коли таке розширення виходить за межі іс
нуючої судової практики.

відповідно до п. 1 ст. 43 конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод: «упродовж трьох місяців від дати ухва
лення рішення палатою будьяка сторона у справі може, у винят
кових випадках, звернутися з клопотанням про передання справи 
на розгляд великої палати» [16]. процедура розгляду справи у ве
ликій палаті регулюється правилами 7173 (розділ 7) регламенту 
суду [17, с. 40].

велика палата має власний фільтраційний механізм: «коле
гія у складі п’яти суддів великої палати приймає таке клопотання, 
якщо справа порушує серйозне питання щодо тлумачення або за
стосування конвенції чи протоколів до неї або важливе питання 
загального значення» [18].

в результаті багаторічної практики колегія класифікує всі 
справи, що порушують «серйозне питання щодо тлумачення або 
застосування конвенції чи протоколів до неї або важливе питання 
загального значення» на наступні категорії:

– справи, що стосуються послідовності прецедентного права 
суду;

– справи, які можуть бути розглянуті як придатні для розви
тку прецедентного права;

– справи, які підходять для роз’яснення принципів, викладе
них в існуючій судовій практиці;
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– справи, в яких велика палата може бути призвана до пере
гляду розвитку прецедентного права, про який стверджується па
латою;

– справи, що стосуються «нових» випадків;
– справи, у яких піднімається «серйозне питання загального 

характеру»;
– «гучні» справи [19, с. 610].
таким чином, роль колегії у забезпеченні послідовності пре

цедентного права суду є фундаментальною. у випадках встанов
лення будьяких неузгодженостей, колегія звертається до великої 
палати з проханням врегулювати «колізію» тлумачення і визначи
ти яка позиція буде використовуватись судом у подальшому роз
гляді справи.

слід зауважити, що за умови прийнятності справи, велика 
палата розглядає не окремий факт чи аспект справи, а всю спра
ву цілком. як зазначає відомий науковець і адвокат Ф. ліч: «після 
передачі справи велика палата може використовувати весь спектр 
судових повноважень, наданих суду, включаючи мирову угоду 
(ст. 39) або виклучення зі списку (ст. 37). у справі к. і т. проти 
Фінляндії (k and T v finland) суд був змушений роз’яснити рамки 
справи після її передачі на розгляд великої палати у відповідь на 
зауваження фінського уряду, який вважав, що суд повинен лише 
повторно дослідити ті аспекти, у зв’язку з якими було встановлене 
порушення ст. 8. однак велика палата вирішила, що після переда
чі їй справи за ст. 43, слід розглядати заново всю справу цілком» 
[20, с. 140141].

відомий юрист м. де сальвіа поділяє цю позіцію: «якщо про
хання сторони про направлення справи на розгляд великої палати 
було задоволено, то стаття 44 може тільки означати, що рішення 
палати буде скасовано цілком з тим, щоб замість нього було вине
сено нове рішення, передбачене п. 3 статті 43. таким чином, «спра
ва», передана на розгляд великої палати, неминуче включає в себе 
всі аспекти скарги, раніше розглянуті палатою у своєму рішенні, а 
не тільки «серйозне питання», що лягло в основу такої передачі. у 
цьому зв’язку суд не знаходить підстав для часткового направлен
ня справи на розгляд великої палати» (к. et т. с. finlande, 140; див., 
так само goc, 36)» [21, с. 1256].

прикладами справ, підставою для перегляду яких було пи
тання послідовності застосування прецедентного права суду, є: 
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гуізогаллізаі (guisogallisay) проти італії [22], де палата відійшла 
від прецедентного права щодо застосування статті 41 у випадку 
конструктивної експропріації; сабрі гюнеш (Sabri güneş) проти 
туреччини [23], де предметом розгляду були питання послідовно
го практичного застосування вимоги про вичерпання внутрішніх 
засобів правового захисту і правила вичерпання шестимісячного 
строку для подання скарги, встановленого на той час у статті 35 § 
1 конвенції; Блечич проти хорватії (Blečić v. Croatia) [24], де вели
ка палата визначає чіткі межі компетенції ratione temporis суду, та 
інші справи [25, с. 6].

між тим, слід пом’ятати, що правотворці прецедентів стрась
бурзького суду – це реальні люди зі своїм світоглядом, праворозу
мінням і уявленням про межі розсуду. деколи, окремі або частково 
окремі думки суддів, що є невід’ємною частиною рішення суду, 
піднімають важливі проблеми прецедентного права суду, зокре
ма, його послідовності. так, у справі косси проти сполученого 
королівства (Cossey v. the United kingdom (Plenary)) від 27 вересня 
1990 р. у п. 5.2. окремої думки судді мартенса можна знайти на
ступне зауваження: «суд повинен скасовувати попередні правила 
тільки якщо він переконаний, що «нова доктрина є, безсумнівно, 
кращим законом». ця умова, звичайно, заснована на ідеї, що прин
цип правової визначеності та послідовності вимагає, щоб суд слі
дував своєму усталеному прецедентному праву: тому він повинен 
скасовувати попередні правила тільки тоді, коли нова доктрина, 
явно краща, ніж стара» [26].

з моменту свого створення у 1998 р., колегією великої палати 
було розглянуто більше 2 тисяч звернень [27]. за даними суду, з 
21 січня 1999 р. по 29 червня 2012 р. великою палатою будо розгля
нуто 293 справи, у яких палата винесла рішення щодо прийнятнос
ті або щодо суті, або консультативні висновки [28].

однією з основних причин, яка в переважній більшості ви
падків впливає на непослідовність практики Європейського суду з 
прав людини, є еволюційний принцип тлумачення конвенції і не
можливість визначення меж її тлумачення. але такий «побічний 
ефект» у порівнянні з тим благом, який впродовж 60років при
носить принцип – «конвенція – живий інструмент», – це, напевно, 
мала жертва.
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Г. О. Христова Формування доктрини позитивних зобов’язань 
держави Європейським судом з прав людини. – стаття.
у статті визначаються роль судової практики у розвитку право
вих доктрин, основні етапи формування доктрини позитивних 
зобов’язань держави Європейським судом з прав людини, її зміст, 
юридичні підстави та різновиди таких зобов’язань за конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод; узагальнюють
ся основні принципи, на яких ґрунтується доктрина позитивних 
зобов’язань держави у сфері прав людини, та доводиться необхід
ність врахування цієї доктрини на національному рівні.
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А. А. Христовая Формирование доктрины позитивных обяза-
тельств государства Европейским судом по правам человека. – 
статья.
в статье определяются роль судебной практики в развитии правовых 
доктрин, основные этапы формирования доктрины позитивных об
язательств государства европейским судом по правам человека, её 
содержание, юридические основания и разновидности таких об
язательств по конвенции о защите прав человека и основных сво
бод; обобщаются базовые принципы, из которых исходит доктрина 
позитивных обязательств государства в сфере прав человека, а так
же обосновывается необходимость учета этой доктрины на нацио
нальном уровне.
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doctrines; the basic phases in development of the doctrine of positive 
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останнім часом у вітчизняній теоретичній та практичній юри
спруденції актуалізується проблема формування правових доктрин 
та їх впливу на державноправовий розвиток [1; 2; 3; 4 та ін.]. по
вернення української правової системи до романогерманської пра
вової традиції, її послідовний рух у напрямі впровадження спіль
них європейських цінностей та загальновизнаних принципів права 
вимагає відмови від жорсткого формальноюридичного підходу до 
системи джерел права. адже правозастосовні рішення в умовах дії 
верховенства права не можуть ґрунтуватись лише на формалізова
них юридичних приписах, а мають відбивати наскрізні ідеї, прин
ципи, концепції, які складають офіційно визнані правові доктрини.

як зазначає в. селіванов, вітчизняну правову доктрину 
доціль но оцінювати як певну сукупність наукових і політико
юридичних ідей і поглядів, що здобули загальні визнання і по
ширеність та мають визначати засади внутрішньої і зовнішньої 
державної правової політики україни. На підставі цієї доктрини 
створюються теоретичні засади впровадження юридичних норм у 
соціальну дійсність, структуруються теорії, зокрема мають здій
снюватися конституційноправове моделювання і прогнозування. 
саме це і надає правовій доктрині україни здатність бути теоре
тичною основою державної політики у сфері юридичного регулю
вання [3, с. 18, 19].

отже, сучасне бачення механізму правового регулювання ви
магає визнання правової доктрини концептуальною основою нор
мотворчої, правозастосовної та правотлумачної діяльності. цей 
висновок розвиває м. мочульська, яка стверджує, що саме вплив 
правової доктрини на юридичну практику, використання її поло
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жень у правотворчій, правозастосовній та правотлумачній діяль
ності свідчить про її особливу цінність та роль у розвитку правової 
системи певної держави [4, с. 48].

у юридичній науці досить докладно досліджено вплив право
вої доктрини на формування законодавства. як зазначають р. да
від та к. жоффреспінозі, у межах романогерманської правової 
сім’ї «саме доктрина створює словник та правові поняття, якими 
користується законодавець. іншим проявом є безпосередній зв’язок 
доктрини та спрямування законодавця, який найчастіше виражає 
ті тенденції, що склались у доктрині, та сприймає підготовлені 
нею пропозиції» [5, с. 106]. в. сорокін взагалі характеризує право
ву доктрину як «первинне, провідне джерело права, якому повинні 
відповідати інші джерела права, у тому числі конституція і зако
ни» [6, c. 449].

однак у світлі досліджуваної проблеми принципове значення 
має зв’язок правової доктрини з юридичною, передусім судовою 
практикою. так, Н. садохіна визначає правову доктрину як виро
блені науковими школами і такі, що отримали підтримку в держа
ви, положення загального характеру, які використовуються у пра
возастосовній діяльності як обґрунтування винесених рішень [7, 
с. 15]. а. селіванов аналізує практику, коли суди використовують 
доктринальні положення безпосередньо як підстави для мотивації 
своїх рішень [8, с. 8].

можливість застосування правових доктрин у судовій прак
тиці є втіленням регулятивної функції останніх. м. кармаліта 
стверджує, що завдяки втіленню в акти судової практики право
ва доктрина слугує безпосередньою правовою основою вирішення 
юридичних суперечок. таким чином, правотворчість суду обмеже
на доктринальними основами: суддя не вільно створює в проце
сі правозастосування, а скоріше за все знаходить оптимальну для 
данного казусу правову ідею, якій надає формальновизначений 
вигляд [2, с. 176, 177].

у такому випадку судова практика виступає формою 
об’єктивації правових доктрин, засобом їх офіційного визнання 
та забезпечення підтримкою держави чи міжнародної спільноти 
(якщо йдеться про практику міжнародних судових установ). при 
цьому, як підкреслює с. васильєв, доктрина і судова практика не 
збігаються, але можуть співвідноситися як форма і зміст, тобто 
судове рішення виступає формою, яку приймає доктринальне по
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ложення [9, с. 73]. цей висновок підтверджується у правовій літе
ратурі, в якій до форм вираження правової доктрини нерідко від
носять правові позиції [10, c. 8], вироблені судовими органами та 
викладені у їх рішеннях.

у зв’язку з цим важко погодитись з твердженням, що право
ві доктрини здобувають формальну визначеність за допомогою 
письмової форми вираження у працях юристів та санкціонуються 
через судову практику шляхом посилання на праці авторитетних 
знавців права як правової основи при ухваленні рішень [10, c. 79]. 
правові доктрини – це систематизовані, цілісні, концептуально та 
методологічна узгоджені теорії, ідеї, підходи, які отримали загаль
не визнання у науковому середовищі та користуються авторитетом 
серед професійної спільноти. праці юристів – знавців права ви
ступають лише однією з форм об’єктивації цих доктрин. відповід
но, двосторонній зв’язок правових доктрин із судовою практикою 
відбувається не тільки через посилання на визнані праці юристів 
у судових рішеннях, а й через розвиток цих доктрин судовими ор-
ганами.

принципово важливу роль у формуванні правових доктрин 
відіграють передусім вищі судові інстанції загальної юрисдикції, 
конституційні суди, а також міжнародні судові установи, до скла
ду яких входять відомі фахівці у галузі права, котрі користуються 
високим авторитетом. підтвердженням такого висновку виступає 
позиція т. пряхіної, яка серед «джерел конституційної доктрини» 
вказує на окрему групу, представлену загальновизнаними принци
пами і нормами міжнародного права, міжнародними договорами та 
рішеннями органів міжнародних організацій, які є обов’язковими 
для держави в силу взятих на себе зобов’язань [11, c. 14]. до таких 
органів належать й міжнародні судові установи, серед яких окреме 
місце посідає Європейський суд з прав людини, чию юрисдикцію 
визнають 47 державчленів ради Європи, що ратифікували кон
венцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі, 
якщо не вказане інше – Конвенція).

отже, в сучасних умовах конвергенції правових систем та 
визнання єдиних правових принципів та цінностей судові органи 
не лише посилаються на правові доктрини як джерела права, а й 
беруть активну участь у їх формуванні та розвитку. при цьому су
дова практика не асимілюється з правовою доктриною, оскільки 
остання, як підкреслює а. васильєв, має абстрактний, загальний 



109

характер на відміну від казуїстичності, конкретності судової прак
тики та прецедентного права [10, c. 8, 9].

правові доктрини, що знаходять розвиток у судовій практиці, 
«пронизують» судові рішення у конкретних справах, забезпечують 
їх концептуальнометодологічну єдність і, у той же час, збагачу
ються за рахунок формулювання судами доктринальних положень, 
їх відтворення при розгляді аналогічних казусів та індивідуалізації 
з урахуванням відмінних обставин тієї чи іншої справи. одним з 
найбільш яскравих прикладів таких доктрин є доктрина позитив-
них зобов’язань держави у сфері прав людини. ця доктрина сфор
мувалась переважно у практиці Європейського суду з прав людини 
(далі, якщо не вказане інше – Суд), завдяки якій здобула офіційне 
визнання, міжнародну авторитетність, обґрунтованість та досто
вірність, а також регулятивні властивості.

через обов’язковість рішень суду для державучасниць кон
венції, серед яких – й україна, а також прецедентний характер його 
практики, доктрина позитивних зобов’язань держави має посісти 
важливе місце у конституційній доктрині україни. Нагадаємо, що 
законом україни «про виконання рішень та застосування практи
ки Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. передбаче
но, що суди застосовують конвенцію та практику суду як джерело 
права (стаття 17 закону), а інші акти національного законодавства 
україни розвивають це засадниче положення (зокрема, части
на  2 статті 8, частина 5 статті 9 кримінального процесуального 
кодексу україни від 13.04.2012 р., частина 2 статті 8 кодексу адмі
ністративного судочинства україни від 06.07.2005 р.).

однак, доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав 
людини залишається малодослідженою у вітчизняній юридичній 
науці та недостатньо застосовується у юридичній практиці, що не 
відповідає європейським стандартам правозахисту. ця стаття має 
на меті розкрити основні етапи формування доктрини позитивних 
зобов’язань держави у практиці суду, її основний зміст, різновиди 
таких зобов’язань, а також їх юридичні підстави за конвенцією.

витоки доктрини позитивних зобов’язань держави зустріча
ються вже у роботах кінця хіх початку хх сторіччя. так, автор 
теорії солідаризму л. дюгі у своїй роботі «конституційне право. 
загальна теорія держави» (1908 р.) виокремлює окремий підрозділ 
«позитивні зобов’язання держави», в якому вказує: «крім того, що 
держава не може вчинювати певних дій, є дії, які вона повинна вчи
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няти; є позитивні зобов’язання, які покладаються на неї; є закони, 
які вона повинна видавати» [12, с. 906911]. у найбільш загальному 
вигляді позитивні зобов’язання передбачають активні дії держави, 
спрямовані на забезпечення, захист та сприяння реалізації прав 
людини, тоді як негативні зобов’язання держави спрямовані та її 
утримання від порушень прав людини, будьяких форм неправо
мірного втручання у їх реалізацію.

класична ліберальна доктрина прав людини виходила з того, 
що основоположні права людини (право на життя, заборона кату
вання, рабства і примусової праці, право на свободу та особисту 
недоторканність, на приватність, свобода думки, совісті і релігії, 
вираження поглядів, зібрань та об’єднання, заборона дискримінації 
та окремі ін.) є негативними правами у тому сенсі, що охороняють 
людину від небажаного втручання з боку держави у сферу їх реа
лізації. відповідно, ці права передбачають негативні зобов’язання 
держави та її представників утримуватися від будьяких дій, спря
мованих на їх порушення або незаконне обмеження. у свою чергу, 
позитивні права людини (право на працю, відпочинок, соціальний 
захист, охорону здоров’я, гідний рівень життя та інші соціальні, 
економічні та окремі культурні права) гарантуються позитивними 
зобов’язаннями держави, оскільки їх реалізація неможлива без від
повідної забезпечувальної діяльності з боку державних інституцій.

у другій половині XX ст. в європейській юриспруденції по
ступово розвивається та стає домінуючим підхід, за яким позитив
ні зобов’язання держави поширюються і на основоположні права. 
Найбільш повно цей підхід розроблений у практиці суду в резуль
таті тлумачення та застосування ним конвенції та протоколів до 
неї. суд послідовно розвиває позицію щодо наявності у держави 
позитивних зобов’язань за конвенцією стосовно закріплених нею 
прав людини і основоположних свобод, які переважно належать до 
категорії «негативних».

у той час, коли негативні зобов’язання держави імпліцит
но закладені в самому тексті конвенції, цього не можна сказати 
про позитивні зобов’язання. проф. мерілс (Merrills) в одній з най
більш ранніх дискусій з досліджуваної проблематики відзначив, 
що «конвенція в основному зосереджена не на тому, що держава 
повинна робити, а на тому, що вона робити не повинна; тобто, на 
зобов’язаннях держави утримуватися від втручання у права ін
дивіда. лише декілька «виняткових» статей конвенції прямо ви
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магають від держав «щось зробити» [13, с. 102, 103]. зокрема, по
ложення щодо охорони законом права кожного на життя (стаття 
2 конвенції), щодо забезпечення умов у місцях позбавлення волі, 
які не можуть бути нелюдськими (стаття 3 конвенції), щодо надан
ня в окремих випадах безоплатної правової допомоги та забезпе
чення безоплатного перекладу у контексті права на справедливий 
суд (стаття 6 конвенції), щодо проведення вільних виборів (стат
тя  3 першого протоколу до конвенції). проте, використовуючи 
принцип ефективності, суд ухвалив, що навіть відносно тих по
ложень конвенції, які явно не утворюють позитивних зобов’язань, 
іноді може виникати обов’язок «діяти певним чином».

оскільки доктрина позитивних зобов’язань призводить до 
розширення вимог до діяльності держави у сфері реалізації по
ложень конвенції, виникає необхідність визначити їх правові під
стави. загальною юридичною підставою позитивних зобов’язань 
держави у межах конвенційної системи правозахисту виступає 
стаття 1 «зобов’язання поважати права людини» конвенції, в якій 
прямо вказується, що держави гарантують кожному, хто перебуває 
під їхньою юрисдикцією, права і свободи, передбачені конвенці
єю. практика суду свідчить, що ця стаття виступає не просто «на
ріжним каменем» всієї конвенціональної системи, а самостійним 
джерелом зобов’язань держави у галузі прав людини, у тому числі 
юридичною підставою позитивних зобов’язань. слід також від
значити сучасну тенденцію, яка окреслилась в недавній практиці 
суду щодо виведення позитивних зобов’язань з «комбінації» кон
кретних правозахисних положень конвенції та загального прин
ципу «верховенства права» («держави, керованої верховенством 
права»), який суд розглядає як один з основоположних принципів 
демократичного суспільства, природно властивий усім статтям 
конвенції.

Ґрунтуючись на конкретних положеннях конвенції або їх 
комбінації з положеннями статті 1 конвенції чи загальними прин
ципами європейського права, всі позитивні зобов’язання держави 
переслідують однакову мету – ефективність прав людини. кра
щою ілюстрацією такого підходу по сьогодні залишається рішення 
у справі «Айрі проти Ірландії», де суд вказує, що «конвенція праг
не гарантувати не права, які є теоретичними чи ілюзорними, а пра
ва, які є практичними та ефективними». адже недостатньо самого 
факту існування юридичних засобів захисту прав людини, необ
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хідно також, щоб вони реально та успішно використовувались, на 
що й спрямована доктрина позитивних зобов’язань держави.

підсумовуючи правові позиції суду, відомий у європейській 
науці дослідник та інтерпретатор позитивних зобов’язань за кон
венцією королівський адвокат (QC) к. стармер (Starmer) вказує, що 
теоретичну основу таких зобов’язань складають три взаємозв’язані 
принципи: поперше, вимога статті 1 конвенції, згідно якої держа
ви зобов’язані гарантувати права і свободи, визначені у конвенції, 
кожному, хто перебуває під їх юрисдикцією. подруге, принцип 
того, що права за конвенцією повинні бути практичними і ефек
тивними. потретє, принцип, що походить зі статті 13 конвенції, 
за яким у разі спору про порушення конвенційних прав, кожно
му має бути забезпечено право на ефективний національний засіб 
юридичного захисту [14, с. 5]. у цілому, в своїх публікації к. стар
мер справедливо наголошує, що у багатьох відношеннях позитивні 
зобов’язання є основною ознакою конвенції, що вирізняє її серед 
інших інструментів, які забезпечують права людини, особливо се
ред тих, які були укладені до другої світової війни.

слід наголосити, що у практиці суду не сформульовано офі
ційну дефініцію позитивних зобов’язань держави, однак вона може 
бути реконструйована на основі конкретних рішень суду, що від
творюють їх цілісну концепцію. суддя мартенс (Martens) у своїй 
окремій думці у справі «Гал проти Швейцарії» визначив позитивні 
зобов’язання як такі, що «вимагають від державучасниць…. вжи
вання заходів». їх базове розуміння було закладено ще у Бельгій
ській мовній справі («the Belgian linguistic case»), в якій заявники 
вимагали від суду розуміння таких зобов’язань як «обов’язку зро
бити щонебудь» (англ. – «obligations to do something»).

у своїй практиці суд вказав на обов’язки держав вживати та
ких конкретних позитивних заходів, як наприклад, розслідування 
вбивств; захист від поганого (жорстокого) поводження найбільш 
уразливих щодо нього осіб; забезпечення негайного пояснення за
триманим причин їх затримання чи арешту; забезпечення особі, 
яка не має достатніх коштів для оплати юридичної допомоги за
хисника, можливості одержувати таку допомогу безоплатно, коли 
цього вимагають інтереси правосуддя; забезпечення юридичного 
визнання нової статі, набутої транссексуалами після успішної опе
рації по зміні статі; захисту засобів масової інформації від неза



113

конного втручання у реалізацію свободи самовираження та чимало 
інших [16, с. 2].

такі засоби можуть бути юридичними (напр., законодавче 
закріплення прав людини, встановлення юридичних вимог для 
здійснення певного роду діяльності або нормативна регламента
ція поведінки певних категорій осіб), чи практичними (зокрема, 
обов’язок держави вжити всіх практичних засобів для запобігання 
вбивству чи нанесенню тілесних ушкоджень особам, які перебу
вають під вартою, або запобігти самогубству засуджених). серед 
позитивних зобов’язань держави виділяють матеріальні («суб-
стантивні»), які передбачають забезпечення основних засобів, 
необхідних для повного володіння та користування гарантовани
ми правами людини, наприклад, вимоги щодо належного облад
нання закладів пенітенціарної системи, надання затриманим чи 
ув’язненим особам медичної допомоги та ін., а також процесуальні 
(«процедурні»), наприклад проведення ефективного, оперативного 
та невідкладного розслідування випадків порушення прав людини 
незалежними компетентними особами [15, с. 1617].

у результаті дослідження юриспруденції суду проф. моуб
рей (Mowbray) запропонував виділити кілька «ер» (етапів) розви
тку судом позитивних зобов’язань [16, с. 227228]. Найбільш рання 
практика суду, пов’язана з позитивними зобов’язаннями, пере
важно стосується інтерпретації та застосування явно виражених 
у тексті конвенції обов’язків держави (напр., положень пункту 4  
статті  5, який гарантує кожному затриманому право ініціювати 
провадження, в ході якого суд без зволікання встановлює закон
ність затримання і приймає рішення про звільнення, якщо затри
мання є незаконним; пунктів 3(е) та 3(с) статті 6 конвенції щодо 
обов’язку забезпечити за вказаних умов безоплатну допомогу пере
кладача або безоплатну правову допомогу звинуваченому).

Наступна важлива фаза розвитку позитивних зобов’язань 
припадає на пізні 1970ті – початок 1990х років, під час якої суд 
розробив широкий перелік позитивних обов’язків, що походять 
від вимоги «поважати» приватне і сімейне життя, житло і корес
понденцію, закріпленої у пункті 1 статті 8 конвенції. суд визнав 
позитивні обов’язки держави забезпечити: захист осіб від погано
го поводження сексуального характеру, офіційне визнання транс
сексуалів, офіційне визнання обраного імені, доступ до офіційної 
інформації, встановлення батьківства, юридичне визнання сімей
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них зв’язків між батьком (батьками) і позашлюбною дитиною, 
возз’єднання дітей з їх біологічними батьками, взяття дітей, які 
того потребують, під державну опіку, сприяння традиційному сти
лю життя меншин та ін. [16, с. 127187].

Фінальний етап розвитку судом позитивних зобов’язань дер
жави розпочався у середі 1990х років та завершився реформою 
суду (у жовтні 1998 р.). за цей період суд сформулював низку 
ключових позитивних зобов’язань щодо права на життя, у тому 
числі обов’язок захистити потенційних жертв, щодо яких завідо
мо для держави існує нагальний ризик вчинення злочинних діянь 
з боку приватних осіб, а також обов’язок провести розслідування. 
останнє зобов’язання згодом було поширено на заборону катуван
ня (стаття 3 конвенції) та право на свободу та особисту недоторка
ність (стаття 5 конвенції). На сучасному етапі суд розширив коло 
раніше визначених ситуацій, які вимагають виконання державою 
позитивних зобов’язань, а також розвинув та конкретизував ті за
ходи, які має вживати держава у відповідності до цих зобов’язань.

результатом узагальнення к. стармером практики суду ста
ло виокремлення ним п’яти категорій обов’язків, що виходять з 
позитивних зобов’язань держави за конвенцією [17, с. 159]. голо
вний обов’язок полягає у створенні «національної правової рамки» 
(англ. – «national legal framework»), передусім національного зако
нодавства, яке забезпечує ефективний захист конвенційних прав. 
порушення цього обов’язку було визнано судом у справі «Х та Y 
проти Нідерландів».

до другої групи належать обов’язки запобігати порушенням 
прав, гарантованих Конвенцією. такий обов’язок «превентивних 
дій» з боку держави виникає, принаймні, у трьох ситуаціях: 1) 
коли існує великий «негайний» ризик порушення фундаменталь
них прав, таких, як право на життя, гарантоване статтею 2 кон
венції (напр., справа «Осман проти Сполученого Королівства»); 2) 
коли йдеться про дуже особисті питання, такі як сімейне життя, 
що захищається статтею 8 конвенції (напр., «справа Маркс про-
ти Бельгії»); 3) коли права, закріплені конвенцією, не може бути 
ефективно захищено у межах національної правової системи (див. 
справа «Платформа «Ärtze für das Leben» проти Австрії»).

третім позитивним обов’язком держави виступає обов’язок 
забезпечувати інформування та консультування осіб стосовно по
рушень прав і свобод, що гарантуються конвенцією (напр., спра-
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ва «Гуерра проти Італії»). до четвертої групи належить обов’язок 
реагувати на порушення конвенційних прав, зокрема, проводити 
розслідування (напр., справа «Айдін проти Туреччини»). Нарешті, 
п’яту групу складають обов’язки забезпечувати індивідів ресурса
ми для запобігання порушенню їх прав, гарантованих конвенцією 
(справа «Айрі проти Ірландії»).

На сьогодні, вирішуючи питання про виконання державами 
своїх позитивних зобов’язань, суд спирається на фундаментальні 
принципи, які «викристалізувались» у результаті вирішення чис
ленних справ та складають єдині стандарти таких зобов’язань 
щодо різних основоположних прав і свобод, а саме:

– поряд з переважно негативними зобов’язаннями держави 
утримуватися від втручання в конвенційні гарантії, останні мо
жуть бути також підставою для позитивних зобов’язань, навіть 
тоді, коли вони прямо не передбачені у тексті конвенції (справи 
«Маркс проти Бельгії», «Янґ, Джеймс та Вебстер проти Сполу-
ченого Королівства» та ін.). проф. Фелдман (feldman) підсумовує, 
що рушійною силою, яка посприяла розвитку судом позитивних 
зобов’язань держави, виступає «динамічна інтерпретація конвен
ції у світлі змінюваних соціальних і моральних передумов», ре
зультатом чого є «більш широкі зобов’язання, що накладаються на 
держави, ніж ті, які одразу ж очевидні при поверхневому прочи
танні тексту» [18, с. 53, 54];

– висновок про наявність або відсутність позитивного 
обов’язку приймається з урахуванням справедливого балансу між 
загальними інтересами громади та інтересами особи, пошук якого 
притаманний усім конвенційним положенням. обсяг конкретних 
позитивних обов’язків відрізнятиметься у зв’язку з різноманітніс
тю ситуацій, що виникають у договірних державах, та варіантів 
дій, які вони обирають з огляду на складнощі, пов’язані з підтри
муванням правопорядку в сучасних суспільствах, вибір пріорите
тів і наявні ресурси. проте цей обов’язок не можна тлумачити у 
спосіб, який би покладав на органи державної влади нереальний 
(неможливий) або непропорційний тягар (справи «Осман проти 
Сполученого Королівства», «Еплбі та інші проти Сполученого Ко-
ролівства», «Пол і Одрі Едвардс проти Сполученого Королівства», 
«Озгюр Гюндем проти Туреччини» та ін.);

– не можна чітко розмежувати позитивні та негативні 
зобов’язання держав, закріплені у конвенції, оскільки принципи, 
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які до них застосовуються, є подібними. Незалежно від того, чи 
справа стосується позитивного обов’язку держави чи втручання 
органу державної влади у здійснення певного права, використову
вані критерії суттєво не відрізняються. в обох випадках необхід
но звертати увагу на досягнення справедливого балансу між на
явними конкуруючими інтересами (інтересами окремої людини і 
суспільства в цілому) (справи «Соренсен і Расмуссен проти Данії», 
«Хаттон та інші проти Сполученого Королівства», «Кіган проти 
Ірландії»та ін.).

Єдині принципи, що застосовуються при визначенні обсягу 
та оцінці виконання позитивних та негативних зобов’язань, дають 
підстави деяким західним дослідникам відступати від постулатів 
класичної доктрини прав людини та пропонувати переглянути 
традиційний розподіл на негативні та позитивні права залежно від 
характеру зобов’язань (відповідно, негативних чи позитивних), що 
накладаються на державу.

так, проф. Шу (Shue) вказує, що відмінності дійсно існують, 
проте це відмінності не між правами, а між обов’язками, однак їм 
не притаманний парний характер кореляції між відповідними гру
пами прав та обов’язків держави. всебічна реалізація кожного виду 
прав людини вимагає виконання множинності типів обов’язків, се
ред яких слід виділити принаймні три групи: обов’язок уникати 
порушення права; обов’язок захистити від порушень; нарешті, 
обов’язок допомогти особі, чиї права порушено. [19, с. 52, 53]. у 
своїх наступних працях проф. Шу перекваліфікував «обов’язок 
уникати порушення права», на обов’язок «поважати» такі права, 
вказавши, що саме повага до прав інших покладена в основу утри
мання від їх порушення. власне тріо «поважати», «захищати» та 
«допомагати» забезпечує повну реалізацію прав людини [20, с. 84, 
85]. отже, як підкреслює вчений, обов’язки держави, що кореспон
дують основоположним правам, завжди мають як негативну, так і 
позитивну природу. цінність такого підходу не у тому, щоб прин
ципово замінити собою поділ прав на негативні та позитивні, а у 
тому, щоб жодний теоретик не міг би наполягати, що «конкретна 
реальність реалізації певного права» настільки проста, що може 
бути зведена лише до негативних чи позитивних зобов’язань.

у практичній площині це означає, що держави іманентно 
зв’язані як негативними, так і позитивними зобов’язаннями щодо 
основоположних прав, при чому незалежно від того, у якій юри
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дичній формі ці права інституціоналізовані: у конвенції, інших 
міжнародних договорах чи у національних конституціях та актах 
законодавства. при цьому позитивні зобов’язання держави не ви
магають буквального нормативного закріплення кожного з їх типів 
у міжнародних чи національних юридичних актах, які гарантують 
права людини, більш того, навіть виключають саму можливість їх 
вичерпного переліку. це пов’язано з тим, що з одного боку, вони 
імпліцитно походять з самого змісту основоположних прав як ви
хідних вимог та можливостей, забезпечених загальним обов’язком 
держав гарантувати ці права. з другого боку, їх перелік не може 
бути заздалегідь чітко закріплений, оскільки залежить від кожно
го конкретного випадку, обумовлений балансом приватних та пуб
лічних інтересів, наявними ресурсам та пріоритетами і, головне, 
принципом ефективності прав людини, кінцевою метою якого є 
забезпечення прав не тільки de jure, але і de facto.

основною характеристикою позитивних зобов’язань держави 
виступає те, що по суті вони вимагають від національних органів 
влади вжити всіх прийнятних (розумних) та належних засобів 
(англ. – «reasonable and appropriate measures») для гарантування 
основоположних прав у кожному конкретному випадку [15, с. 6, 
7], а ступінь їх виконання прямо пов’язана з дотриманням держа
вою принципів добросовісності (англ. good faith) та сумлінного 
ставлення до своїх зобов’язань (англ. due diligence). у той же час, 
обсяг позитивних зобов’язань держави за тими чи іншими осно
воположними правами не може бути вужчим за відповідні типи 
позитивних обов’язків, які визнано стосовно цього права у прак
тиці суду. це обумовлено статусом самого суду, який покликаний 
формувати єдині європейські стандарти правозахисту, юридичною 
силою його рішень, а в найбільш широкому контексті, принципом 
правової визначеності.

Наприкінці слід підкреслити, що конституція україни прямо 
вказує на обов’язки держави стосовно прав людини. стаття 3 за
гальних положень основного закону, які характеризуються підви
щеним конституційним захистом, закріплює імперативну вимогу, 
що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спря
мованість діяльності української держави, а утвердження і забез-
печення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. у 
вітчизняній правовій доктрині завдяки проф. п. рабіновичу сфор
мувалось усталене розуміння зафіксованих у цій статті конститу



118

ції україни понять «утвердження» і «забезпечення» (прав і свобод 
людини), які не є тотожними.

так, утвердження прав і свобод людини – це їх визнання дер
жавою. забезпечення прав і свобод людини – це створення умов 
для їх здійснення. воно включає такі три елементи (напрями) дер
жавної діяльності: сприяння реалізації прав і свобод людини (шля
хом позитивного впливу на формування їх загальносоціальних 
гарантій); охорона прав і свобод людини (шляхом вжиття заходів, 
зокрема юридичних, для попередження, профілактики правопору
шень); захист прав і свобод людини (відновлення порушеного пра
вомірного стану, притягнення винних осіб до юридичної відпові
дальності). оскільки діяльність щодо утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини визнана обов’язком держави, то суб’єктом, 
який уповноважений вимагати його виконання, є кожна фізична 
особа, що перебуває під юрисдикцією україни, об’єднання грома
дян, у тому числі громадські правозахисні структури, а також між
державні організації, членом або учасником яких виступає наша 
держава [21, с. 23, 24].

у вітчизняній юриспруденції представлено й інші доктри
нальні тлумачення статті 3 конституції україни. однак при ви
значенні обсягу та характеру обов’язків української держави щодо 
утвердження і забезпечення прав людини як у наукових розробках, 
так і при розгляді конкретних юридичних справ необхідно врахо
вувати доктрину позитивних зобов’язань держави, розвинуту Єв
ропейським судом з прав людини.
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конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 
(далі – конвенція), що прийнята 4 листопада 1950 р. та стала чин
ною 3 вересня 1953 р., є найбільш вдалою у світі системою норм 
міжнародного права щодо реального захисту прав людини. по
перше, конвенція змінила існуючий у міжнародному праві в хіх 
і на початку хх сторіч правовий позитивізм, який стверджував, 
що міжнародне право є правом лише для держав. пояснювалось 
це тим, що конвенція надавала право не лише державам, але й фі
зичним особам захищати права, які передбачені її положеннями. 
подруге, конвенція, на відміну від міжнародних договорів кла
сичного типу, виходить за рамки звичайних взаємних обов’язків 
між державамиучасниками. так, крім звичайних двохсторонніх 
обов’язків, вона створює об’єктивні обов’язки, які у відповідності 
до її преамбули забезпечують «колективну гарантію». саме тому 
конвенція вважається «конституційним інструментом європей
ського суспільного порядку» [8, с. 57].

1. Місце Конвенції в праві Ради Європи
в західній Європі після другої світової війни раніше, чим в 

інших регіонах планети, була утворена регіональна міжнародна 
організація, що діє у сфері прав людини, – рада Європи. мета цієї 
організації, виходячи із положень преамбули та ст. 1 статуту рЄ, 
подвійна: «досягнення більшого єднання між її членами для збере
ження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним 
надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціально
му прогресу». про мету також йде мова у ст. 3 цього статуту (умо
ви членства), яка визначає принципи, які повинні бути не лише 
«захищеними», але й «здійсненими» [1, с. 16], зокрема, принципи 
верховенства права та здійснення прав і основоположних свобод 
людини всіма особами, що знаходяться під юрисдикцією кожного 
члена ради Європи.

вказана мета досягається за допомогою органів ради Європи 
шляхом розгляду питань, що становлять спільний інтерес, шляхом 
укладання угод та здійснення спільних заходів, зокрема, в галузі за
хисту та подальшого здійснення прав і основоположних свобод лю
дини. так, до найбільш старшого та найбільш важливого договору 
ради Європи відноситься конвенція. цікаво, що автори цього доку
менту на момент його створення «не могли навіть припустити, що 
текст, який появився в результаті обговорень та переговорів, через 
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десятки років стане сполучною ланкою між усіма країнами та на
родами Європи» [9, с. 18]. тому цілком закономірно, що на сьогодні 
цей документ має досить широкі узагальнюючі назви: «найбільше 
досягнення ради Європи», «єдиний значущий для людей договір 
у міжнародному праві», «перший приклад ефективного міжна
родного законодавства», «єдиний і найбільш важливий політико
правовий знаменник для держав європейського континенту», «кон
ституція прав людини європейської спільноти» [2, с. 60].

таке провідне місце конвенції, як свого часу зазначали до
слідники [7, с. 100 – 103; 17, с. 176 – 198], пов’язане з її особливими 
характеристиками. сутність їх полягає в наступному.

1. Єдність головної мети Ради Європи і мети Конвенції. вона 
полягає у зближенні правових систем державчленів ради Європи і 
створення загальноєвропейського права щодо захисту прав люди
ни. зокрема, мета прийняття конвенції, як наголосив Європейський 
суд з прав людини, – це «встановлення певних міжнародних стан
дартів, які зобов’язані виконувати високі договірні сторони в їх 
взаємовідносинах з особами, які знаходяться під їх юрисдикцією» 
(рішення Євросуду по справі «Санді Таймс» проти Сполученого 
Королівства» (1979) та «гарантувати права, здійснення яких буде 
практичним і результативним, а не теоретичним та ілюзорним» (рі
шення Євросуду у справі «Панталеєнко проти України» (2007).

в підтвердження викладеного слід наголосити, що до цієї 
міжнародної організації відносяться албанія та ірландія, держа
ви, які не належать до романогерманської правової сім’ї. між тим, 
«нове європейське право, яке продовжує формуватися, не співпадає 
з рамками цієї правової сім’ї, але самим суттєвим чином впливає 
на вказані держави» [6, с. 56]. отже, конвенція, як загальноєвро
пейський стандарт основоположних прав і свобод людини, відіграє 
незмінну роль.

2. Статутний та конституційний характер Конвенції. слід 
наголосити, що «вона, як і сам статут ради Європи, має юридичну 
силу – статутний характер – для усіх державчленів цієї міжна
родної організації» [1, с. 26]. правда, спочатку держави могли при
єднатися до ради Європи без підписання конвенції (наприклад, 
Франція її ратифікувала через двадцять років). обов’язкова рати
фікація конвенції стала нормою лише з 1970х рр., а після 1989 р. – 
прямою необхідністю з моменту розширення ради Європи. так, 
парЄ в одному із своїх перших висновків щодо розгляду заявок на 
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членство наголосила про «тверді наміри» (висновок № 153 (1990) 
щодо подання заявки на членство угорщини) та про «задекларова
ні бажання» (висновок № 154 (1990) щодо подання заявки на член
ство польщі) ратифікувати конвенцію на частині своїх територій. 
починаючи із висновку № 182 (1994) щодо заявки на членство кня
зівства андорри, наголошується, що держави повинні підписати 
конвенцію при приєднанні до ради Європи, а згодом ратифікувати 
її впродовж року. в наступному такі терміни стали обов’язковими 
для усіх кандидатів. тому Євросуд в рішенні у справі «Лузіду про-
ти Туреччини» (1995) аргументовано підкреслив, що такий підхід є 
«інструментом європейського публічного порядку». На сьогодні в 
п. 3 ст. 58 конвенції додатково наголошується, що будьяка висока 
договірна сторона, яка перестає бути членом ради Європи, пере
стає бути і стороною конвенції. отже, членство у раді Європи та 
участь у конвенції є нероздільними поняттями.

до того ж, конвенція, з врахуванням її особливостей, «дося
гла рівня конституційного закону Європи» (вид. авт.) [18, с. 122], а 
тому «авторитет писаної конституції як вищого джерела права в 
національному праві послабляється верховенством європейського 
права. одним із наслідків цього є те, що національні конститу
ції можуть поступатися і давати перевагу нормам європейського 
права» [19, с. 76]. пов’язано це з тим, що «в системі конвенції, яка 
включає в себе перелік прав, які складають основне ядро євро
пейської конституційної законності, норма не є самоціллю. вона 
необхідна для того, щоб виявити суть права, яке слідує із судової 
інтерпретації» [8, с. 67]. отже, норми національних конституцій є 
більш статичними, в порівнянні з динамічною «живою» практи
кою Євросуду.

3. Наявність системи ефективного контрольного механізму 
для захисту конвенційних прав і основоположних свобод. Норми ст. 
ст. 33 – 34 конвенції, на відміну від інших договорів ради Європи, 
передбачають захист у Євросуді тих прав, які визначені її положен
нями. теоретично таке право розповсюджується на «неповноліт
ніх, душевнохворих, інвалідів та засуджених, оскільки конвенція 
не проводить притаманну цивільному праву відмінність щодо ді
єздатності особи» [5, с. 57]. при цьому, високі договірні сторони 
зобов’язуються виконувати остаточні рішення Євросуду в будь
яких справах, у яких вони є сторонами. Нагляд за його виконанням 
передається комітетові міністрів ради Європи (ст. 46 конвенції).
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характерно, що певний час державичлени ради Європи, що 
стали учасницями конвенції, «підкорились цим рішенням з готов
ністю, яку можна назвати напрочуд вражаючою. причин для цього, 
без сумніву, багато і вони складні, але один аспект, беззаперечно, 
стосується нашої теми – це містика форм права» [10, с. 7]. правда, з 
часом, відношення до Євросуду дещо змінилося, наприклад, щодо 
правової природи «окремих думок» його суддів, при наявності в 
його рішеннях «суттєвих і незначних помилок», з врахуванням 
«змін вимог до кандидатів у судді і суддів Євросуду» [3, с. 45 – 47, 
59 – 61, 64 – 69].

загалом же варто відзначити, що активне впровадження кон
венції довело, що серед інших міжнародних договорів вона є най
кращою моделлю захисту прав людини не лише в європейських 
державах, але й в міжнародних організаціях. Наприклад, прото
колом № 14 до конвенції доповнено ст. 59 цього міжнародного до
говору новим пунктом про те, що: «до цієї конвенції може при
єднатися Європейський союз». протокол набув чинності 1 червня 
2010 р., оскільки у січні 2010 р. російська Федерація, остання з 47
ми державчленів ради Європи, його ратифікувала.

2. Місце Конвенції в праві Європейського Союзу
в 1951 р. в парижі підписаний договір, який на 50 років за

снував Європейське співтовариство з вугілля та сталі. в 1957 р. в 
римі підписано два договори, які заснували Європейське економіч
не співтовариство і Європейське співтовариство з атомної енергії. 
в 1992 р. у маастрихті підписано договір про Європейський союз, 
а в 2007 р. у м. лісабоні – договір про реформи (лісабонський до
говір), оскільки не всі державичлени Європейського союзу рати
фікували конституційний договір Європейського союзу (2004 р.).

спочатку метою утворення співтовариств, як вбачається із 
їх установчих договорів, було вирішення лише економічних за
дач. тому установчі договори не містили переліку основних прав 
людини, на відміну від права ради Європи. однак, з часом ситу
ація змінилася, оскільки «існують суттєві підстави вважати, що 
амстердамський договір (1997 р.) та лісабонський договір (2007 р.) 
створили своєрідну «четверту опору» Європейського союзу» – за
хист прав людини» [4, с. 75].

Щодо норм конвенції, то в праві Європейського союзу скла
лася парадоксальна ситуація. з однієї сторони, усі державичлени 
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Європейського союзу є учасниками конвенції. Європейський 
союз, з іншої сторони, не міг ратифікувати конвенцію, оскільки 
її учасниками могли бути лише державичлени ради Європи, а не 
міжнародні організації. звісно, що така ситуація породжувала пев
ні непорозуміння.

вперше посилання на положення конвенції як на основу для 
підтримання демократії в Європейському союзі, було здійснено у 
преамбулі до Єдиного європейського акта (1986 р.). однак, усунути 
викладену вище проблему можна було лише при внесенні відповід
них змін в конвенцію та договір про Європейський союз. власне 
такі зміни були внесені вищезазначеним протоколом № 14 до кон
венції, яким ст. 59 конвенції була доповнена новим пунктом про 
приєднання Європейського союзу. в свою чергу, норми частин 2 та 
3 ст. 6 договору про Європейський союз також передбачають, що: 
«союз приєднується до конвенції. таке приєднання не повинно 
вплинути на компетенцію союзу, визначену даними договорами. 
основні права, гарантовані конвенцією і передбачені конституцій
ними традиціями, спільними для всіх державчленів, становлять 
загальні принципи права союзу».

до того ж, у протоколі № 8 до договору про функціонування 
Європейського союзу передбачається, що угода про приєднання 
Європейського союзу до конвенції міститиме положення, спрямо
вані на збереження специфічної природи Європейського союзу та 
його правової системи. зокрема, це стосується спеціальних поло
жень щодо можливої участі Європейського союзу у контролюю
чих органах конвенції, а також означатиме, що судові позови, по
зивачами в яких будуть держави, що не є членами Європейського 
союзу, та індивідуальні особи, подаватимуться відповідним чином 
оформлені проти державчленів Європейського союзу та/або без
посередньо Європейського союзу.

з викладеного вбачається, що конвенція в праві Європейсько
го союзу, як і в праві ради Європи, набуває статутний характер. 
На підставі цього можна припустити, що вона буде належати до 
джерел первинного права Європейського союзу, які передбачають 
захист прав людини і основоположних свобод, визначених у по
ложеннях конвенції. такий підхід надасть можливість «кожному» 
звертатися до Євросуду стосовно дій чи бездіяльності не тільки 
органів національної влади державчленів ради Європи, а також 
і наднаціональних інституцій Європейського союзу. характерно, 
що в обох випадках повинна зберігатися існуюча на сьогодні умова 
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про вичерпність всіх національних засобів юридичного захисту, а 
щодо Європейського союзу – пред’явлення позовів в контексті за
хисту прав людини до суду Європейського союзу [16, с. 57].

приєднання до конвенції, як слушно зазначають дослідни
ки, накладатиме на Європейський союз «тільки зобов’язання, 
пов’язані з актами, заходами та бездіяльністю його інститутів, ор
ганів, установ та агенцій, а також осіб, які діють від його імені. 
Ніщо в конвенції або в протоколах до неї не повинно вимагати від 
Європейського союзу діяти або вживати заходів у тих сферах, де 
він не наділений компетенцією» [14, с. 93]. однак, такий підхід не 
повинен мати відношення до захисту прав людини, оскільки Євро
пейський союз, як вбачається із ст. 2 договору про Європейський 
союз, заснований, поміж іншого, на «цінностях поваги людської 
гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та пова
жання прав людини, зокрема прав осіб, що належать до меншин».

підсумовуючи викладене слід зазначити наступне. поперше, 
конвенція повинна належати до джерел первинного права Євро
пейського союзу, оскільки має «статутний характер». прецеден
ті ж рішення Євросуду, як викладено вище, мають стати «живою 
конституцією» в праві Європейського союзу щодо захисту прав 
людини. подруге, Європейський союз демонструє ознаки заці
кавленості сферами, що давно уже охоплені правом ради Європи, 
що може у певному контексті створити небезпеку появи подвійних 
стандартів. потретє, необхідно уникнути ситуації, за якою заходи 
захисту, надані двома системами – радою Європи та Європейським 
союзом – можуть конкурувати між собою та забезпечити, щоб 
«кожен» у системі права Європейського союзу був захищений мі
німальним стандартом, наданим конвенцією. у даному контексті 
приєднання Європейського союзу до конвенції не повинно позна
читися на цінностях, наприклад, Європейської соціальної хартії. 
Навпаки, воно повинно забезпечити «однакові базові умови міні
мальних цінностей» [1, с. 123], що застосовуються по всій Європі 
за допомогою прецедентних рішень Євросуду.

3. Місце Конвенції в праві України
важливо наголосити, що україна, перебуваючи ще в складі 

срср, 16 липня 1990 р. в декларації про державний суверенітет, 
підтвердженої всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 р., 
проголосила «…перевагу загальнолюдських цінностей над класо
вими, пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед 
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нормами внутрішньодержавного права». в розвиток такого підхо
ду, положення закону україни від 12 вересня 1991 р. «про право
наступництво україни» визначили, що наша держава: а) «підтвер
джує свої зобов’язання за міжнародними договорами, укладеними 
українською рср до проголошення незалежності україни» (ст. 6); 
б) «є правонаступником прав і обов’язків за міжнародними догово
рами союзу рср, які не суперечать конституції україни та інтер
есам республіки» (ст. 7).

тому не випадково, що в основних напрямах зовнішньої полі
тики україни, затверджених постановою верховної ради україни 
2 липня 1993 р., зазначалося, що неодмінною умовою успішної ре
алізації україною своїх можливостей є її активне і повномасштаб
не входження до світового співтовариства. побудувати досконало 
свою законодавчу систему без своєчасного врахування міжнарод
ного права сьогодні не може жодна держава. адже від узгодженос
ті національних правових систем з міжнародним правом багато в 
чому залежать рівень міжнародного співробітництва держави і її 
авторитет.

така позиція україни, як суб’єкта міжнародного права, цілком 
закономірно була закріплена в ст. 9 конституції україни, яка пе
редбачає, що «чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких надана верховною радою україни, є частиною національно
го законодавства україни». суттєво, що вказаний конституційний 
принцип знайшов своє відображення в спеціальному законодав
стві. так, спочатку про нього йшла мова в раніше чинних законах 
україни: «про дію міжнародних договорів на території україни» 
від 10 грудня 1991 р. та «про міжнародні договори україни» від 
22 грудня 1993 р., а на сьогодні – в чинному законі україни від 
29 червня 2004 р. «про міжнародні договори україни». зокрема, 
в ч. 1 ст. 19 цього закону зазначається, що: «чинні міжнародні до
говори україни, згода на обов’язковість яких надана верховною 
радою україни, є частиною національного законодавства і засто
совуються у порядку, передбаченому для норм національного за
конодавства».

однак, необхідно наголосити, що конституція україни зали
шила поза увагою низку принципово важливих питань, пов’язаних 
зі статусом міжнародних договорів у вітчизняній правовій систе
мі. зокрема, йдеться про відсутність конституційних положень, 
які визначають юридичну силу чинних міжнародних договорів в 
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ієрархії норм внутрішнього права. так, положення ч. 1 ст. 9 кон
ституції україни лише встановлюють, що вони є частиною націо
нального законодавства україни.

Неврегульованість цього питання в конституції україни 
певним чином компенсується спеціальним законодавством, під
креслюючи: «якщо міжнародним договором україни, який набрав 
чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж 
ті, що передбачені у відповідному акті законодавства україни, то 
застосовуються правила міжнародного договору» (наприклад, ст. 
3 закону україни «про рекламу» від 3 липня 1996 р., ст. 5 зако
ну україни «про авторське право і суміжні права» від 11 липня 
2001 р., ч. 2 ст. 19 закону україни «про міжнародні договори укра
їни» від 29 червня 2004 р., ст. 3 закону україни «про захист прав 
споживачів від 1 грудня 2005 р., ч. 2 ст. 10 цк тощо). звідси випли
ває, що в нашій державі фактично не існує законів, які б вказували 
на перевагу своїх норм над принципами міжнародних договорів.

водночас, відсутність такої вказівки в текстах інших спеці
альних законів україни, наприклад: «про друковані засоби масо
вої інформації (пресу) в україні» від 16 листопада 1992 р., «про 
інформацію» від 13 січня 2011 р., «про доступ до публічної інфор
мації» від 13 січня 2011 р. і т. п., ще не означає, що на сферу їх дії не 
поширюються міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана верховною радою україни. в такій ситуації необхідно вра
ховувати викладені вище загальні положення ч. 1 ст. 9 конституції 
україни, а також ч. 1 ст. 19 закону україни «про міжнародні до
говори україни» від 29 червня 2004 р.

підсумовуючи викладене, можна зазначити, що у вітчизняно
му праві передбачено загальний підхід, який визначає юридичну 
силу чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких 
надана верховною радою україни. відповідно до його правил, 
конституція україни займає перше місце, а друге місце – після її 
норм, одночасно маючи перевагу над галузевим законодавством 
нашої держави, – вказані вище міжнародні договори.

поміж викладеного, має право на існування спеціальний 
підхід, який посвоєму визначає у внутрішньому правопорядку 
держави юридичну силу тих міжнародних договорів, в яких йде 
мова про права людини. так, російські дослідники вважають, що: 
«загальновизнані міжнародноправові норми, що стосуються прав 
людини, у правопорядку російської Федерації мають, принаймні, 
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не меншу юридичну силу, ніж положення конституції російської 
Федерації» [13, с. 39], оскільки вони «поставлені навіть перед кон
ституцією» [12, с. 253]. дещо дальше та сміливіше розмірковують 
українські фахівці, які свого часу зазначали, що: «визнання при
мату міжнародного права у внутрішньому правопорядку означає 
надання договору вищої сили відносно законодавства (є випадки, 
коли ця вища сила визнається щодо конституції)» [11, с. 185].

Безспірно, що до таких міжнародних договорів належить кон
венція, положення якої «в контексті прав людини займають вищий 
щабель в ієрархії законів україни, а основний закон – друге міс
це» [15, с 10]. характерно, що така точка зору підтримується інши
ми фахівцями, які свою позицію додатково підкріплюють ч. 1 ст. 
3 конституції україни [20, с. 34], згідно з якою людина, її життя 
і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в 
україні найвищою соціальною цінністю.

таким чином, наявність спеціального підходу, який визначає 
юридичну силу конвенції в контексті прав людини, дає підстави 
вважати, що її положення, які динамічно розвиваються практикою 
Євросуду, займають вищий щабель у внутрішньому правопорядку 
україни, а основний закон – друге місце, оскільки його норми з 
цього ж питання є більш статичними.
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ЗАБЕЗпЕЧЕННя ЄВРОпЕЙСЬКиМ СУДОМ З пРАВ 
лЮДиНи пРяМОї ДІї НОРМ КОНВЕНЦІї 1950 Р.

Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. Забезпечення Європейським су-
дом з прав людини прямої дії норм Конвенції 1950 р. – стаття.
стаття присвячена розгляду ставлення до діяльності суддів у про
цесі правозастосування, аналізу їх правотворчої функції. Необхід
ність ефективної дії норм конвенції 1950 р., в яких закріплено права 
людини і основоположні свободи, практично передбачає не тільки 
визнання їх природноправового характеру, а їх невідчужуваність й 
непорушність. йдеться про встановлення нових стандартів право
суддя при тлумаченні тих норм конвенції, які з огляду на специфіку 
юридичної природи прав людини не можуть бути сформульовані 
абсолютно чітко. досить загальні положення конвенції 1950 р. в ре
зультаті інтерпретації їх Європейським судом з прав людини під час 
розгляду конкретних справ, забезпечують пряму дію норм, в яких 
закріплено права людини і основоположні свободи.
Ключові слова: правотворчість, прецедент, пряма дія норм, права 
людини, правовий позитивізм, природне право.

Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. Обеспечение Европейским судом 
по правам человека прямого действия норм Конвенции 1950 г. – 
статья.
в статье рассматривается отношение к деятельности судей в процес
се правоприменения, анализа их правотворческой функции. Необхо
димость эффективного действия норм конвенции 1950 г., в которых 
закреплены права человека и основные свободы, практически пред
полагает не только признание их естественноправового характера, 
а их неотчуждаемость и нерушимость. речь идет об установлении 
новых стандартов правосудия при толковании тех норм конвенции, 
с учетом специфики юридической природы прав человека, которые 
не могут быть сформулированы абсолютно четко. достаточно общие 
положения конвенции 1950 г. в результате интерпретации их евро
пейским судом по правам человека при рассмотрении конкретных 
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дел, обеспечивают прямое действие норм, в которых закреплены 
права человека и основные свободы.
Ключевые слова: правотворчество, прецедент, прямое действие 
норм, права человека, правовой позитивизм, естественное право.

L. Timchenko, V. Kononenko. securing the European Court of Human 
rights directly applicable norms Convention 1950. – Article.
The article is devoted attitude of judges in the enforcement analyze their 
lawmaking function. The need for effective action provisions of the 
Convention in 1950, which enshrined human rights and fundamental 
freedoms, practically involves not only the recognition of natural law, and 
their inalienability and inviolability. It’s about setting new standards of 
justice in the interpretation of the provisions of the Convention are given 
the specificity of the legal nature of human rights can not be defined 
clearly. Quite general provisions of the Convention in 1950 as a result 
of their interpretation by the European Court of human Rights during 
consideration of specific cases, providing direct effect framework in 
which enshrined human rights and fundamental freedoms.
Keywords: lawmaking, precedent, Direct Action norms of human rights 
legal positivism, natural law.

одне з питань, які розглядаються школами правового пози
тивізму й природного права, – це ставлення до діяльності суддів 
у процесі правозастосування, тобто аналіз їх правотворчої функ
ції. правовий позитивізм повністю заперечує їх правотворчу роль 
у процесі прийняття судових рішень. це зумовлено тим, що поді
бна діяльність суперечить волі суверена, яка втілюється в текстах 
нормативноправових актів і змушує суддів їх застосовувати, не 
розмірковуючи про їх цінність і значення. теорія природного права 
переконує в тому, що судді відкривають право, яке завжди існува
ло в суспільстві як надпозитивне.

р. паунд визнавав, що всі правові теорії – це не що інше, як 
«боротьба за примирення вимог, що конфліктують між собою: ви
мога стабільності й вимога змін; право повинно бути стабільним, 
але при цьому не може стояти на місці» [цит. за: 1, с. 24]. отже, 
у судових рішеннях суддя завжди повинен забезпечувати цей ба
ланс, узгоджувати писане право з потребами суспільства, оскіль
ки зміни без стабільності призводять до анархії, а стабільність без 
змін – до регресу. одним із сучасних засобів такого узгодження 
є теорія динамічного тлумачення, коли суддя під час тлумачення 
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положень нормативноправового акта надає йому такого значення, 
яке відповідає вимогам сучасності.

судова правотворчість у країнах західної Європи тривалий 
час на офіційному рівні була забороненою, бо вважалося, що вона 
суперечить теорії поділу влади. але, незважаючи на офіційну за
борону, у цих країнах вона завжди існувала в прихованому вигляді. 
змістом судової правотворчості є: а) заповнення прогалин у зако
нодавстві через брак необхідної норми при вирішенні спорів, якщо 
певна норма права була викладена суб’єктами правовідносин не
чітко й незрозуміло для її застосування, що потребує додатково
го роз’яснення при вирішенні справи; б) вирішення колізій норм 
права між собою, коли суди формулюють принцип пріоритетності 
цих норм, який згодом стане обов’язковим у судовій практиці. по
стійні звернення суддів до законодавчого органу для заповнення 
ним прогалин у позитивному законодавстві були визнані недоціль
ними, тому що суди мають відправляти правосуддя (вирішувати 
справи), а не відмовляти в розгляді справ з підстав наявності про
галин у законодавстві.

у рамках європейської політичної традиції новітнього часу 
суди не мали спеціальних повноважень на заповнення прогалин у 
законодавстві. адже офіційне уповноваження на таку діяльність 
було б не чим іншим, як дозволом судам приймати рішення на 
власний розсуд, а не на підставі правових норм, перш за все зако
ну, як того вимагав принцип парламентського суверенітету. теорія 
правового позитивізму, яка обґрунтовувала цей принцип, зводячи 
право до команд суверена, не передбачала існування таких про
галин і неузгодженостей у масиві чинних нормативних актів. їх 
визнання призвело б до логічного висновку, що судді приймають 
рішення не на підставі закону, а на власний розсуд.

заперечення основних тез правового позитивіз му й ідеології 
кодифікації розпочалося з праць дослідника римського права Є. 
ерліха, якого було визнано батьком соціологічної школи права. він 
зазначав, що дуже часто в законодавстві делегуються дискреційні 
повноваження судам на прийняття рішень, оскільки в ньому міс
тяться концепції й категорії, неоднозначні для розуміння, як, на
приклад, «несправедливе збагачення», «дії проти доброї моралі», 
«природа речей» тощо [див.: 1, с. 25]. його послідовник – фран
цузький науковець Ф. жені – обґрунтовував ідею, що позитивне 
право не може бути застосовано до кожної практичної ситуації, що 
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виникає, бо воно логічно не завершено, а значить, неминуче міс
тить прогалини. коли суддя знаходить прогалину в праві, йому 
належить вільно шукати норму чи принцип, згідно з якими має 
бути вирішена справа. На думку Ф. жені, пошук суддею правиль
ного рішення при заповненні прогалин – це вільна діяльність, а 
її результат – певне правоположення, сформульоване ним, яке не 
може бути суб’єктивним, бо виводиться з об’єктивної соціальної 
реальності, громадських потреб і суспільних цінностей. при фор
мулюванні такого правоположення суддя стає законодавцем у кон
кретній справі. Ф. жені також визнавав, що його метод прийняття 
рішень принципово не є новим, тому що суди завжди займалися 
такою діяльністю. тільки зараз настає час для визнання творчих 
аспектів судочинства [див.: 1, с. 25].

Школа вільного права виникла як закономірна реакція на за
перечення позитивістського напрямку в юриспруденції про те, що 
кодекси не мають прогалин, тому роль судді є суто механічною і 
зводиться до проведення операцій дедуктивної логіки [1, с. 25, 26]. 
підписання у 1950 р. конвенції про захист прав людини і осново
положних свобод викликало негативну загальноєвропейську реак
цію на правовий позитивізм, яку с. C. алексєєв називає «другою 
революцією у праві» (перша – гуманістичне піднесення прав лю
дини в період епохи просвітництва). ця друга революція у праві 
позначена не тільки рецепцією природного права й запереченням 
абсолютизації формальних позитивістських підходів до захисту 
прав людини. старій ліберальній ідеї про такий захист на підста
ві закону приходить на зміну ідея експериментальна про необхід
ність захисту прав людини від закону, але на підставі конституції. 
у цьому саме й полягала головна мета прийняття конвенції – за
безпечити верховенство людини над державою, пріоритетність її 
прав перед будьяким правовим актом держави [2, с. 225]. і саме 
конвенція 1950 р. повинна стати тією загальною конституцією, на 
підставі якої має реалізуватися ідея про необхідність захисту прав 
людини від закону.

у рішенні за справою круслена Європейський суд з прав лю
дини вказав, що під терміном «закон» розуміється не формальний, 
а субстантивний зміст. На думку суду, він охоплює, як нормативно
правові приписи нижчої (ніж законодавчі акти) категорії, так і не
писане право [3, с. 163]. однак навіть відповідність субстантивно
му критерію ще не є гарантією визнання певного нормативного 



135

акта законом за конвенцією 1950 р. у рішенні по справі «таммер 
проти естонії» суд наголосив, що «одна з вимог, яка випливає з по
няття «встановлене законом», є передбачуваність наслідків. пра
вова норма не вважається «законом», якщо вона не сформульована 
достатньо чітко, для того щоб громадянин міг регулювати власну 
поведінку: громадянин повинен мати змогу, користуючись, у разі 
потреби, відповідною допомогою, передбачити (у розумних межах 
і за певних обставин), які наслідки може мати конкретний вчинок» 
[цит. за: 4, с. 10, 11].

потреба забезпечення прямої дії норм конвенції 1950 р., в 
яких закріплено права людини і основоположні свободи, практич
но полягала не тільки у визнанні їх природноправового характеру, 
тобто такими, які не надаються державою, а є невідчужуваними й 
непорушними. ішлося про встановлення нових стандартів право
суддя при тлумаченні тих норм конвенції, які з огляду на специ
фіку юридичної природи прав людини не можуть бути сформульо
вані абсолютно чітко. На думку с. в. Шевчука, цій меті служить 
створене Європейським судом з прав людини прецедентне право, 
яке надає правам людини необхідної конкретизації, визначає їх 
юридичну природу. україна, ратифікувавши конвенцію 1950 р., 
започаткувала процес зміни панівної позитивістської парадигми 
права, що спричинило виникнення у правовій теорії й правозас
тосуванні необхідного для подальшого розвитку плюралізму. Ні в 
кого не викликає сумнів юридична своєрідність цього документа, 
оскільки держави, які підписали конвенцію, не розглядають її ви
ключно як текст, що містить норми про права людини, тобто як 
закон. така дещо спрощена думка набула поширення тільки в краї
нах колишнього радянського табору [2, с. 228, 229].

згодом прихильники позитивізму відмовилися від розуміння 
закону, яке панувало в XIX ст. Нині вони визнають правотворчу 
роль, а, відтак, і юридичну чинність договорів, доктрин і рішень 
суддів. за сучасних умов і в теорії, і на практиці панує думка, що 
абсолютний суверенітет закону в країнах романогерманської пра
вової сім’ї є фікцією і що поряд з ним існують також інші джере
ла права. закон має смисл лише в єдності з останніми. На думку 
сучасних західних правників, жодна з форм права (законодавство, 
звичаєве, договірне й судове право) не може претендувати на єдино 
практичне і справедливе. кожна з них має свої переваги й недо
ліки. держава існує в системі різних юрисдикцій, де кожна з них, 
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включаючи державну, зв’язана правом інших юрисдикцій. ідеть
ся про традиційну для заходу тенденцію антиформалізму в праві. 
так, к. цвайгерт і х. кьотц у зв’язку із цим зазначають, що до еле
ментів стилю романогерманського права належить «прагнення до 
боротьби з формалізованістю в праві» [див.: 4, с. 20].

На європейському континенті має місце поступове послаблен
ня віри у пріоритет закону, розуміння помилковості уявлень, що 
прийняття рішень – лише технічна й автоматична операція. На
впаки, у законі все більше вбачають тільки вираження загальних 
принципів, які надають великого простору для тлумачення, вна
слідок чого постійна судова практика стає самостійним джерелом 
права у формі судових рішень. к. цвайгерт і х. кьотц із цього при
воду зауважують: цивільні й торговельні кодекси країн континен
тальної Європи, старіючи, втрачають здатність бути адекватними 
змінюваній дійсності, і законодавець не встигає за допомогою кон
кретних норм регулювати постійно виникаючі життєві проблеми. 
тому судовій практиці треба активніше заповнювати прогалини. 
закон же втрачає домінуючі позиції загального регулювання й пе
ретворюється, з погляду рабеля, на просте знаряддя всезагального 
переконання [див.: 5, с. 403].

к. в. андріанов зазначає, що мета використання правила пре
цеденту – визнати існування так званих європейських стандартів. 
іншими словами, мета Європейського суду з прав людини – не 
створення прецеденту, а констатація наявності певного європей
ського правового стандарту на засадах відповідних норм конвенції 
[6, с. 41]. за визначенням п. м. рабіновича, європейські стандар
ти прав людини – це зафіксовані в юридичних актах і докумен
тах європейських міжнародних організацій відповідні показники 
змісту й обсягу цих прав, до досягнення яких заохочуються або 
ж зобов’язуються держави. такі стандарти містяться передусім у 
конвенції 1950 р., у Європейській соціальній хартії, хартії Єс про 
основні права [7, с. 9].

в. с. стефанюк заперечує цю думку й доводить, що Єспл не 
прагне узаконити, абсолютизувати певну моральну норму, встано
вити, так би мовити «євронорму» моралі, а виходить з факту, що 
в різних країнах найпоширеніші, панівні моральні приписи не за
вжди збігаються, тому визнати якийсь один із них за єдино при
йнятний, загальнообов’язковий було б недемократично й недоціль
но [8, с. 2735].



137

Наприклад, для наближення до європейських стандартів 
український законодавець почав використовувати критерій «ро
зумність» для встановлення строків розгляду справ у суді [9, с. 7]. 
у ч. 1 ст. 157 цивільного процесуального кодексу україни йдеть
ся про розгляд справ протягом розумного строку, але не більше 
2х місяців з дня відкриття провадження, а справ про поновлен
ня на роботі, про стягнення аліментів – одного місяця [10, с. 73]. 
к. в. андріанов також говорить, що рішення суду не є прецеден
том для судів національних, їх ratio decidendi мають додатковий, 
тлумачний, рекомендаційний характер і спрямовані на закріплен
ня розуміння норм конвенції за сучасних умов. у ньому йдеть
ся тільки про те, як суд розуміє конвенцію сьогодні. сприйняття 
ж певних елементів правила прецеденту (а саме того, що подібні 
справи можуть вирішуватись у схожий спосіб) має на меті, з одно
го боку, розвантажити суд, який розглядає тисячі справ за рік, а з 
другого – призводить до опосередкованого доктринального тиску 
на держави, що підписали конвенцію. останні ж розуміють, що в 
разі невідповідності національного законодавства визнаним судом 
стандартам у сфері застосування конвенції, їм доведеться випла
чувати компенсації за всіма подібними справами. такий підхід від
повідає широкому розумінню прецеденту як конкретного випадку 
оперування правовими нормами, що дає конкретизоване уявлення 
про їх зміст [6, с. 42]. аксіомою стала формула: «Норми конвенції 
діють у тому виді, як вони тлумачаться судом». і хоча вона ніде не 
зафіксована, але визнається всіма – органами ради Європи, держа
вами – учасницями конвенції [11, с. 103].

отже, досить загальні положення конвенції 1950 р. в резуль
таті інтерпретації їх Європейським судом з прав людини під час 
розгляду конкретних справ, забезпечують пряму дію норм, в яких 
закріплено права людини і основоположні свободи.
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мусульманське право є однією з найбільших правових систем 
сучасного світу. його дією охоплено більше 1,5 млрд. осіб. Най
більші мусульманські общини розташовані на Близькому сході, 
азії та африці.

для більшості європейських держав іслам був непоширеною 
релігією, а мусульманське право завжди сприймалося як щось да
леке та незрозуміле. водночас наприкінці хх на початку ххі  ст. 
світові глобалізаційні процеси змінюють звичний для нас світ. 
знач на міграція населення призвела до суттєвої зміни структу
ри національних та релігійних громад, що мешкають у Європі. 
Найбільш швидкими темпами в усіх європейських країнах зрос
тає чисельність саме мусульманської громади. по різним оцінкам 
кількість мусульман в Європі перевищила 44 млн. осіб, що складає 
6 % населення. така значна зміна соціальної структури суспіль
ства створила певний дисбаланс у правових системах європейсько
го права, заснованого переважно на християнських цінностях та 
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нормах. мусульманська община все активніше вимагає врахуван
ня цінностей ісламу та включення норм мусульманського права у 
правові системи європейських країн.

в таких умовах цікавим є розгляд практики європейських 
юрисдикційних органів та їх оцінка ісламу та мусульманського 
права, як норм, що потенційно можуть застосовуватися в європей
ських країнах. Напевно найбільшого значення для формування за
гальної правової практики у європейських країнах має діяльність 
Європейського суду з прав людини.

водночас його практика з цих питань є досить не однознач
ною. 16 січня 1998 року конституійний суд туреччини заборонив 
політичну партію Благоденствия (рефах). представники партії по
дали скаргу до Європейського суду з прав людини з проханням 
встановити порушення статті 11 «свобода зібрань та об’єднання» 
Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод.

суд у рішенні від 13 лютого 2003 року (права партія Благо
денствия (рефах) и др. проти туреччини) обґрунтував відсутність 
порушення конвенції під час заборони вказаної політичної партії, 
але його аргументація викликає здивування. суд погодився с ви
сновками палати та зазначив, що політична партія пропонувала 
запровадження шаріату у правовій системі туреччині наряду з на
ціональним правом, тобто виступала за плюралізм правових сис
тем. На думку суду це призвело би до розмежування всіх осіб за 
релігійною належністю, у зв’язку з чим права та свободи залежати
муть від приналежності до певної релігії, а подібна модель суспіль
ства не відповідає конвенції. але тоді виникає запитання як поді
бна модель застосовується на кіпрі, який є членом ради Європи 
з 1961 року. згідно зі ст. 111 конституції кіпру будьяке питання 
що до заручин, шлюбу, розлучення, судового поділу або реституції 
подружніх прав чи сімейних відносин повинно регулюватися пра
вом грекоправославної церкви або відповідно церкви іншої релі
гійної групи, яке застосовувалося на 1960 р., і має бути підсудним 
судам такої церкви. Більше того, конституція забороняє законодав
чій владі вторгатися в зазначену сферу.

також суд відзначив, що партія намагалася ввести шаріат в 
якості правової системи, що застосовується до мусульманської гро
мади та постановив, що шаріат є антитезисом демократії, що він 
базується на догматичних цінностях та є протилежним здоровому 
глузду, концепції свободи, незалежності, а також ідеалам, засно
ваним на науці. 
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міжнародного права, європейського права та права прав людини, єв
ропейські суди через тлумачення норм цих правових систем, відда
ють перевагу регіональним та спеціальним нормам на шкоду єдності 
загального міжнародного права.
Ключові слова: право Єс, право прав людини, Європейський суд з 
прав людини, суд Європейського союзу, фрагментація міжнародно
го права.

А. В. Плотников. Регионализм права прав человека в практике 
европейских судебных органов. – статья.
в статье рассматривается проблема участия европейской судебной 
системы в процессе фрагментации международного права в отрасли 
прав человека. демонстрируется, что в случае конфликта норм об
щего международного права, европейского права и права прав чело
века, европейские суды через толкование норм этих правовых сис
тем отдают преимущество региональным и специальным нормам, 
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постановка проблеми. одним з ключових феноменів розвитку 
сучасного міжнародного права є фрагментація. [1, 38] дослідниць
ка група комісії з міжнародного права ооН визначила фрагмента
цію міжнародного права як виділення у міжнародноправовій сис
темі окремих незалежних та частково ізольованих «блоків». [2] в 
якості таких блоків можуть виступати міжнародноправові режи
ми чи групи міжнародноправових режимів, які відрізняються не
достатньою узгодженістю з загальним міжнародним правом та між 
собою, наслідком чого стає колізія правових норм. остання гостро 
проявляється в разі неузгодженого та суперечливого застосування 
таких норм, а також у випадку різних підходів до застосування од
нієї й тієї самої норми.

серед суб’єктів, що застосовують міжнародне право, поміт
ним впливом користуються міжнародні судові органи. судова 
практика є допоміжним джерелом міжнародного права, що слу
жить для цілей його тлумачення. водночас, важливість рішень 
міжнародних судів неможна недооцінювати, оскільки судова прак
тика виступає чутливим індикатором розвитку міжнародного пра
ва. саме через судові рішення нерідко відбувається закріплення 
нових міжнародноправових норм.

Найбільш показовим прикладом впливу регіональних судових 
органів на фрагментацію міжнародного права є практика європей
ських судових органів, в тому числі, Європейського суду з прав лю
дини та суду Європейського союзу, що відрізняється найбільшою 
послідовністю у підтримці та захисті регіонального європейського 
правопорядку на противагу загальному міжнародному праву.

вказана проблематика неодноразово привертала увагу дослід
ників, в тому числі, розглядалася спеціальною дослідницькою гру
пою комісії міжнародного права ооН. [3] окремих аспектів про
блеми торкалися у своїх роботах г. де Бурка, м. м. гнатовський, 
к. с. зіглер, п. крейг, д. Ф. манчіні, о. р. поєдинок, о. спірман, 
д. хальберстам та інші експерти в галузі міжнародного та європей
ського права. водночас, робота по вивченню впливу європейських 
судових органів на фрагментацію міжнародного права, вочевидь, 
далека від завершення в силу безперервного розвитку самої право
вої реальності. дана проблематика має особливу актуальність для 
україни як для учасника конвенції про захист прав людини і осно
воположних свобод та держави, що прагне до укладання угоди про 
асоціацію з Європейським союзом.
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ціллю даної статті є вивчення впливу практики Європей
ського суду з прав людини та суду Європейського союзу на ви
окремлення права Єс від загального міжнародного права та захист 
регіонального європейського правопорядку. завданнями статті 
є дослідження вказаних явищ у їхньому розвитку на прикладах 
конкретних рішень європейських судів. серед іншого, завданням 
статті є продемонструвати взаємодію Європейського суду з прав 
людини та суду Європейського союзу у захисті людських прав та 
свобод, що визнаються в рамках права Єс.

Виклад основного матеріалу. діяльність регіональних судо
вих органів в аспекті фрагментації становить особливий інтерес. 
зокрема, в галузі захисту прав людини в світі існують такі регіо
нальні суди як Європейський суд з прав людини, міжамериканська 
система захисту прав людини, що складається з комісії та суду, 
африканський суд справедливості та з прав людини, що був утво
рений шляхом злиття африканського суду з прав людини та наро
дів та суду африканського союзу. в арабському світі триває диску
сія щодо необхідності створення арабського суду з прав людини, 
який, за європейським зразком, мусив би розглядати порушення 
прав, закріплених в арабській хартії прав людини.

Наявність великої кількості регіональних угод щодо прав 
людини та діяльність судів, створених на підставі цих угод, до
зволяє говорити про регіоналізм права прав людини, причому 
найбільшою розвиненістю це право відрізняється саме в Європі, 
включаючи в себе як набір договірних норм, так і широку практику 
Європейського суду з прав людини та суду Європейського союзу. 
водночас, право прав людини залишається галуззю загального 
міжнародного права, а в практиці судів можна відзначити чимало 
рис, що є спільними для всіх регіонів, та дозволяють говорити як 
про єдність даної галузі, так і про подібність рішень судів, в тому 
числі таких, що впливають на фрагментацію міжнародного права.

може здатися, що практику Європейського суду з прав люди
ни та суду Європейського союзу неможна зіставляти через те, що 
Європейський суд з прав людини створений і діє на підставі кон
венції про захист прав людини та основоположних свобод, яка не є 
конститутивним документом Єс, в той час як суд Європейського 
союзу діє суто в рамках Єс. однак, хоча формально ці два суди і є 
явищами різного порядку, між ними відбувається тісна взаємодія, 
оскільки завданнями обох є підтримання та захист європейського 
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правопорядку, в якому права людини становлять найважливіший 
компонент. крім того, обидва суди діють в рамках однієї право
вої ідеології. суд Європейського союзу здатний виносити рішення 
щодо порушення прав людини в Єс та, очевидно, бере до уваги 
практику Європейського суду з прав людини. таким чином, дослі
дження та співставлення практики двох вказаних судів є не лише 
можливим, але й необхідним для усвідомлення регіоналізму євро
пейської судової системи захисту прав людини.

Фрагментаційні практики судів з прав людини дають уні
кальний приклад зіткнення різних політикоправових позицій. з 
одного боку, ці суди намагаються уникати таких рішень, що дали 
б підстави заявити про особливість міжнародноправового режи
му прав людини чи існування регіональних режимів захисту люд
ських прав, оскільки це могло б підірвати віру в єдність та уні
версальність прав людини. з іншого боку, вони не завжди можуть 
встояти перед спокусою розглядати право прав людини як таке, що 
переважає над всіма іншими міжнародноправовими режимами 
та як імперативний припис, якому мусять відповідати інші норми 
міжнародного права. за слушним зауваженням Ф. ванесте, «дия
вол ховається в деталях: надаючи власне тлумачення відповідним 
нормам міжнародного права, міжнародні суди з прав людини мо
жуть порушити єдність міжнародного права, явно про це не гово
рячи» [3, 51].

Необхідною передумовою виділення європейського права 
прав людини в особливий регіональний правовий режим було ви
знання самої можливості існування регіональних півавтономних 
правових систем, що створені на базі міжнародного права, однак, 
відділені та відрізняються від нього. визнання існування такого 
режиму в Європі тісно пов’язано з практикою суду Європейського 
союзу.

суд Європейських спільнот, попередник суду Європейського 
союзу, був створений в 1952 році в рамках договору про заснуван
ня Європейської спільноти вугілля та сталі. На суд було покладено 
завдання з розв’язання спорів між державамичленами Європей
ських співтовариств. вперше з проблемою існування особливого 
правопорядку в рамках цих спільнот суд зіткнувся в справі de 
Geus v. Bosch and van Rijn, в якій він розглянув співвідношення на
ціонального права та наднаціонального європейського права. клю
човим питанням, на яке мав відповісти суд було чи могла заборона 
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експорту, застосована приватним підприємством, зареєстрованим 
в ФрН по відношенню до своїх клієнтів, на що клієнти дали зго
ду шляхом підписання контракту, бути скасована в силу положень 
договору про заснування Європейської економічної спільноти.

На значущість цього питання негайно вказав генеральний ад
вокат суду м. лагранж, який відзначив важливість взаємодії на
ціональних правових систем, в тому числі, національних судів, з 
європейською правовою системою. На думку лагранжа, остання 
могла бути ефективною лише за умови «лояльності…та плідної 
взаємодії між муніципальними судами та судом Європейських 
співтовариств з взаємним урахуванням їхніх юрисдикцій» [4,4].

суд підтримав позицію генерального адвоката та постановив 
рішення на користь позивача, в якому зазначив, що договір встано
вив заборони на обмеження руху товарів в рамках спільноти, і ці 
обмеження являють собою право, що підлягає застосуванню без
посередньо судами державчленів. [5, 182] таким чином, суд вка
зав на те, що договорами про заснування Європейських спільнот 
національним судовим органам була делегована функція застосу
вання європейського права, і що це право накладає на них нові пра
ва та обов’язки. своїм рішенням суд втрутився в сферу, що раніше 
перебувала під виключним суверенітетом держав та певною мірою 
обмежив цей суверенітет. водночас, рішення було значною мірою 
неповним. воно не містило в собі аналізу міжнародноправових 
підстав такого обмеження та не прояснило питання щодо наявності 
в юридичних та фізичних осіб безпосередніх прав та обов’язків за 
європейським правом.

вищезазначені питання були розглянуті Європейським судом 
в 1963 році у справі Van Gend en Loos, коли суд вперше задекла
рував існування особливого європейського правопорядку. у даній 
справі суд визнав обґрунтованою скаргу німецького підприємства 
на підвищення митних тарифів Нідерландами, вказавши, серед ін
шого, на те, що договір про заснування Європейської економічної 
спільноти створив права та обов’язки не лише для держав, але й 
для кожної окремої фізичної особигромадянина та юридичних 
осіб, зареєстрованих у цих державах. через рішення Європейсько
го суду затвердився принцип прямої дії європейського права. [6, 
182] у своєму фундаментальному висновку суд вказав: «спільнота 
становить собою новий правопорядок міжнародного права, задля 
якого держави обмежили свої суверенні права… Незалежно від за
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конодавства державчленів, право спільноти, таким чином, не тіль
ки накладає обов’язки на осіб, але й призначене для наділення їх 
правами…ці права існують не лише там, де вони прямо надані до
говором, але й в силу обов’язків, які договір явно покладає на осіб, 
а також на державичлени та інститути спільноти». [7,19]

Необхідно відзначити, що ані договір про заснування Євро
пейської економічної спільноти, ані будьякий з договорів, що існу
вали на момент розгляду вказаної справи, не містили в собі прямих 
вказівок на особливість європейського правопорядку та принцип 
прямої дії європейського права. тим не менш, рішення Європей
ського суду [див.: 8, 9] мало достатній авторитет для затвердження 
цих принципів, що пізніше неодноразово підтверджувалося судом 
у подібних справах.

справа Van Gend en Loos мала не тільки юридичне, але й чи
мале психологічне значення, що неодноразово підкреслювалося у 
літературі. [10, 763] суддя Європейського суду г. Ф. манчіні писав 
з цього приводу: «історики будуть розглядати справу Van Gend en 
Loos як унікальний юридичний внесок у творення Європи. Немає 
сумніву, що словосполучення «новий правопорядок» є ключовою 
рисою фразеології спільноти…порівняно з міжнародним правом 
«новий правопорядок» розглядався саме як правопорядок, який 
долає те, що суд раніше назвав інерцією та спротивом держав
членів». [11, 183]

серед інших значних справ, що мали вплив на формування 
європейського правопорядку можна згадати справу Parti écologiste 
«Les Verts» проти Європейського парламенту. в даній справі Єв
ропейський суд проаналізував юридичну природу договорів про 
заснування Європейських співтовариств та дійшов висновку, що 
ці договори становлять собою своєрідну «конституційну хартію» 
Єс, що має тлумачитись та застосовуватись в такий спосіб, що не 
обов’язково відповідатиме загальним правилам тлумачення міжна
родних договорів. [12, 1365]

Необхідно відзначити специфічну рису європейського пра
вопорядку, що випливає з досліджених судових рішень. обмеж
уючи своїми приписами виключний державний суверенітет на 
державній території, цей правопорядок водночас наділяє держави 
повноваженнями для спільних дій організації та державичлена у 
правозастосуванні. такі риси європейського правопорядку як його 
конститутивний характер, пряма дія, обмеження державного суве
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ренітету та інші роблять його відмінним від міжнародного право
порядку, що безумовно сприяє фрагментації міжнародного права. 
[13, 708]

можна відмітити ще одну рису цього правопорядку, яка досі 
не була достатньо розглянута, однак яка безумовно відрізняє євро
пейське право від міжнародного. визнання за фізичними та юри
дичними особами прав та обов’язків відповідно до європейського 
права робить їх суб’єктами цього права. водночас, міжнародне 
право не визнає правосуб’єктності приватних осіб. таким чином, 
європейський правопорядок відрізняється від міжнародного не 
тільки в силу своєї окремішності, конститутивності та прямої дії, 
але й за колом суб’єктів.

виокремлення особливого європейського правопорядку, який 
набув додаткового визнання після набрання чинності маастрихт
ським договором про заснування Європейського союзу, поставило 
питання про співвідношення цього правопорядку з міжнародним 
правом. певні аспекти даної проблеми розглянув Європейський 
суд у справі Каді проти Ради та Комісії, яка продемонструвала як 
регіоналізм європейського права так і значущість прав людини для 
європейського правопорядку.

справа Каді проти Ради та Комісії виникла з зобов’язань 
європейських країн, накладених на них регламентом ради Євро
пейського союзу № 881/2002 від 27 травня 2002 року «про пев
ні спеціальні обмежувальні заходи, спрямовані проти фізичних 
та юридичних осіб, пов’язаних з усамою бен ладеном, мережею 
алькаіда та талібан». [14] вказаний регламент було прийнято 
на виконання резолюції ради Безпеки ооН 1398 (2002). проміж 
іншим, регламент запровадив можливість конфіскації власності 
в фізичних та юридичних осіб, підозрюваних у зв’язках з міжна
родними терористичними угрупуваннями. На виконання прийня
того регламенту, була конфіскована власність в певних фізичних 
осібгромадян Європейського союзу та юридичних осіб, що були 
зареєстровані на території союзу. вказані громадяни звернулися 
до європейських судових інституцій за захистом своїх прав, які 
вони вважали порушеними. позивачі посилалися на норми Євро
пейської конвенції з прав людини і основоположних свобод, пункт 
2 статті 6 котрої встановлює, що «кожен, кого обвинувачено у вчи
ненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим 
доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку». [15] 
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позивачі зазначили, що конфіскація майна сама по собі є заходом 
кримінального покарання, а отже заборонена до застосування доки 
не буде встановлено вину особи, чого не було зроблено по відно
шенню до позивачів. як зазначив генеральний адвокат суду Єс 
м. п. мадуро, «не було надано жодних гарантій, що дозволяли б 
подати справу для розгляду компетентними органами в ситуації 
коли обмеження майнових прав має розглядатися як суттєве…за
стосування резолюції є незаконним, оскільки відсутній механізм 
судового контролю на рівні ооН». [16]

суд першої інстанції Європейських співтовариств відмовив у 
задоволенні позову, після чого позивачі звернулися до Європейсько
го суду. основною проблемою, що мусила бути розглянута Євро
пейським судом, була не стільки правомірність конкретного рішен
ня про конфіскацію майна в фізичних та юридичних осіб, скільки 
відповідність регламенту ради Європейського союзу № 881/2002 
Європейській конвенції про захист прав людини і осново положних 
свобод, і, врешті, можливість імплементації резолюції ради Безпе
ки ооН 1398 (2002) до права Єс. [17, 16]

рішення у справі на користь позивача було постановлене 3 ве
ресня 2008 року. суд вказав, що він не має повноважень розглядати 
правомірність резолюції ради Безпеки як такої, а отже розгляд сто
сується тільки акту Єс, яким ця резолюція була адоптована до єв
ропейського законодавства, оскільки європейська судова система 
створювалася, в тому числі для розгляду «правомірності всіх актів 
співтовариств у світлі фундаментальних прав, що являють собою 
невід’ємну частину загальних принципів Європейського права, в 
тому числі, розгляду заходів співтовариств, спрямованих на на
дання законної сили резолюціям ради Безпеки». [18]

На підставі вищенаведених аргументів, суд Європейських 
співтовариств задовольнив вимоги позивачів та скасував регла
мент ради Європейського союзу № 881/2002 як такий, що не відпо
відає основним нормам захисту прав людини, які діють у Європі. 
і  хоча формально суд скасовував лише акт Єс, фактично відбулася 
відмова від виконання вимог резолюції ради Безпеки ооН.

імовірно, якщо б резолюція рБ ооН таки надавала достатні 
можливості для судового захисту прав громадян, звинувачуваних 
у тероризмі, Європейській суд не зацікавився б проблемою співвід
ношення права Єс та міжнародних зобов’язань, пов’язаних із член
ством в ооН. однак у ситуації колізії універсального міжнародно
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го права та регіонального європейського права, суд віддав перевагу 
останньому.

таке рішення уявляється доволі неоднозначним в світлі по
передніх рішень того ж суду. так, у справі Anklagemyndigheden v. 
Peter Michael Poulsen & Diva Navigation Corp Європейський суд 
заявив, що положення європейського права «мають тлумачитись 
та їхня дія мусить обмежуватись відповідними правилами міжна
родного права». [19] у справі A. Racke GmbH & Co. v. Hauptzollamt 
Mainz суд наголошував, що «правила звичаєвого міжнародного 
права…є обов’язковими для інституцій Єс та становлять частину 
правопорядку спільноти». [20] відповідно, рішенням у справі Каді 
Європейський суд порушив приписи власної попередньої практи
ки. тим не менш, на думку м. п. мадуро, рішення по справі Каді 
є логічним завершенням попереднього розвитку судової практики 
Єс, адже «у рішенні по справі Van Gend en Loos, суд ствердив, що 
договір Єс є не просто угодою між державами, але угодою між 
народами Європи», а отже договір створив новий правопорядок, 
що є окремим від існуючого публічного міжнародного права. хоча 
право Єс застосовується з урахуванням існуючого міжнародного 
права, остаточне рішення щодо дії міжнародних зобов’язань в меж
ах правопорядку союзу приймається на підставі норм права Єс».

можна говорити про те, що система, яка існувала до рішення 
по справі Каді, була відкритою та дозволяла європейському праву 
діяти доки міжнародне право не забороняло таку дію. система ж, 
що може виникнути після рішення у справі Каді та яку окреслив 
мадуро, є автономною, такою, що дозволяє міжнародному праву 
впливати на неї лише в тій мірі, в якій європейське право не за
бороняє такий вплив, а елементи міжнародного права, що існують 
в межах європейського правопорядку, опиняються у підпорядко
ваному положенні по відношенню до правових принципів Єс. На 
думку німецької дослідниці к. зіглер, така позиція суду Європей
ських співтовариств неминуче призведе до фрагментації міжна
родного правопорядку та утворення декількох півнезалежних під
систем. [21, 702]

з одного боку, рішення по справі Каді, імовірно, матиме дов
готривалий вплив на європейську судову практику, в тому числі у 
питанні дуже широкого тлумачення принципів права Єс, зокре
ма прав Європейського суду. в цьому сенсі рішення суду легко 
пояснити бажанням зберегти європейський правопорядок від сто
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ронніх впливів, тим більше у такій важливій сфері як захист прав 
людини. з ситуативної реакції на проблему, що була піднята спра
вою, рішення суду, таким чином, перетворюється на політичну 
дію з недопущення сторонніх впливів всередині Єс. з іншого боку, 
відбулася фактична відмова від виконання зобов’язань за стату
том ооН, що може мати негативний вплив на імідж Єс як «до
брого міжнародного громадянина, відданого міжнародному праву 
та міжнародним інститутам», [23, 2] та становить загрозу єдності 
міжнародного правопорядку, особливо в разі, якщо Європейський 
суд надалі буде тлумачити це рішення як прецедент у подібних 
справах і, відповідно, автономія європейського права отримає по
дальше закріплення.

з проблематикою співвідношення загального міжнародно
го права та європейського права неодноразово зіткався й Євро
пейський суд з прав людини. так у справі Bankovic and Others v. 
Belgium цей суд заявив, що «принципи конвенції неможна тлума
чити та застосовувати у вакуумі. суд мусить брати до уваги будь
які відповідні правила міжнародного права при розгляді питань, 
які стосуються його юрисдикції та визначати відповідальність дер
жав у відповідності до керівних принципів міжнародного права…
конвенцію слід тлумачити, наскільки це можливо, в гармонії з ін
шими принципами міжнародного права, частину якого вона стано
вить». [23, 57] з такої позиції суду можна зробити висновок про те, 
що суд не сприймає право прав людини як особливий міжнародно
правовий режим та не відділяє його від загального міжнародного 
права.

як підкреслила комісія з міжнародного ооН, практика Євро
пейського суду з прав людини вказує на відсутність «припущення 
a priori про те, що правила конвенції переважають над загальним 
правом». [24, 83] останнє твердження знаходить підтримку у спра
ві Fogarty v. United Kingdom. в даній справі суд заявив: «так само 
як право на доступ до суду є невід’ємною частиною гарантії чесно
го судового розгляду... так і деякі обмеження доступу слід розгля
дати як невід’ємні, прикладом чого є загальновизнані обмеження, 
встановлені спільнотою націй як частина доктрини державного 
імунітету». [25, 36] отже суд бачить правила конвенції як частину 
цілого, що робить можливим припущення про перевагу загального 
міжнародного права над спеціальним правом прав людини.
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декларуючи відданість основним положенням міжнародного 
права, Європейський суд з прав людини, водночас, дозволяє собі 
тлумачити не тільки документи про права людини, а й інші від
повідні регіональні договори та норми міжнародного права, що до 
прав людини прямого відношення не мають, а отже суди з прав лю
дини не мають формальних повноважень для їхнього тлумачення. 
відбувається «пристосовування» норм міжнародного права для 
потреб спеціального правового режиму.

як було зазначено раніше у даній роботі, фрагментація між
народного права міжнародними судами відбувається, переважно, 
саме через тлумачення, отже висновки Європейського суду з прав 
людини можна розглядати як заяву про потенційну можливість 
його впливу на фрагментацію міжнародного права. таке припу
щення підтверджується рішеннями суду у справі Ireland v. The 
United Kingdom. суд заявив, що на відміну від класичних міжна
родних договорів, Європейська конвенція з прав людини є «біль
ше ніж взаємною угодою державчленів. вона створює об’єктивні 
зобов’язання, які є вищими за взаємні угоди та двосторонні від
носини». [26, 239] зробивши таке твердження суд не пояснив чи 
маються на увазі норми європейського права, чи також і норми за
гального міжнародного права. певне роз’яснення цієї двозначнос
ті можна знайти у справі Cyprus v. Turkey, де суд підкреслив, що 
тлумачить Європейську конвенцію з прав людини як «інструмент 
Європейського публічного порядку (ordre public) для захисту ін
дивідуальних людських істот». [27, 78] отже, вказівки на вищість 
права прав людини стосуються скоріше переваги Європейської 
конвенції над іншими нормами права Єс. з іншого боку, поняття 
«європейський публічний порядок» має включати й ряд загальних 
міжнародних норм, які регулюють існування права Єс, в тому чис
лі, норм віденських конвенцій про право міжнародних договорів. 
в своїй практиці суд звертався до таких норм, причому тлумачив 
них у дуже широкий спосіб, фактично виводячи нові норми в праві 
прав людини.

так, у справі Belilos v. Switzerland Європейський суд з прав 
людини вказав на відсутність в держав права робити застереження 
до Європейської конвенції з прав людини. На думку суду, Швей
царія несла зобов’язання за конвенцією «незалежно від юридич
ної сили застереження». [28, 60] в своїй подальшій практиці суд 
підтвердив, що звичайні процедури застережень до міжнародних 
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договорів не застосовуються до міжнародних документів з прав 
людини. На думку суду, яку він висловив у справі Loizidou v. 
Turkey, різниця між роллю та завданнями міжнародного суду ооН 
та Європейської конвенції з прав людини, поєднані з практикою 
прийняття державами обов’язків за договорами з прав людини без 
застережень «створює обов’язкові підстави для розрізнення прак
тики конвенції від практики міжнародного суду». [29, 67] таким 
чином, суд протиставив не тільки право прав людини та загальне 
міжнародне право, але й самого міжнародного суду ооН.

дана позиція суду, очевидно, відповідає загальному курсу 
європейської судової системи на виокремлення європейського пра
вопорядку. через право тлумачити Європейський суд з прав люди
ни підтримав висновки суду Європейського союзу про існування 
особливих прав та обов’язків державчленів поза загальними пра
вами та обов’язками за міжнародним правом.

Висновки. розглянута практика європейських судів дозволяє 
говорити, що в ситуації трьохстороннього конфлікту зобов’язань 
між правом прав людини, європейським правом та загальним між
народним правом ці суди врешті приймають бік того права, для 
захисту якого вони були створені. пріоритетним є захист прав лю
дини, на другому місті знаходиться європейське право, загальне ж 
міжнародне право опиняється на останньому місті в переліку прі
оритетів.

Необхідно підкреслити, що не прямого вибору між трьома 
правовими системами не відбувається.. в разі конфлікту їхніх 
норм, суди вдаються до розлогих тлумачень, під час яких фактич
но виводять нові норми, на підставі яких здійснюється вибір на 
користь захисту певної правової системи. таким чином, європей
ська судова система и не тільки зазнає впливу з боку міжнародно
правової системи, але й беруть участь у творенні такої системи 
шляхом підтримки галузевої підсистеми (права прав людини) та 
регіональної підсистеми (європейського права) на шкоду єдності 
міжнародноправової системи в цілому.
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І.М. Переверза. Роль адвоката у забезпеченні ефективного пред-
ставництва заявника в Європейському суді з прав людини.– 
стаття.
у статті розглядається роль адвоката як представника в Європей
ському суді з прав людини. проаналізовано особливості роботи 
адвоката з клієнтом, подачі скарги, її прийнятності, збору доказів, 
усного виступу в суді. визначено гарантії для адвокатів, що захища
ються Європейською конвенцією про захист прав людини і основних 
свобод.
Ключові слова: адвокат, Європейський суд з прав людини, представ
ництво заявника, подача скарги, збір доказів, гарантії для адвокатів.

И.М. Переверза. Роль адвоката в обеспечении эффективного 
представительства заявителя в Европейском суде по правам че-
ловека. – статья.
в статье рассматривается роль адвоката как представителя в евро
пейском суде по правам человека. проанализированы особенности 
работы с клиентом, подачи жалобы, ее приемлемости, сбора дока
зательств, устного выступления в суде. определены гарантии для 
адвокатов, защищаемые европейской конвенцией о защите прав че
ловека и основных свобод.
Ключевые слова: адвокат, европейский суд по правам человека, 
представительство заявителя, подача жалобы, сбор доказательств, 
гарантии для адвокатов.

Pereverza I.M. The role of the lawyer in providing the effective 
representation of the applicant to the European Court of Human 
rights.– Article.
The article discusses the role of the lawyer as a representative of the 
European Court of human Rights. It analyzes the features of working with 
the client, filing a complaint, its admissibility, evidence collection, speech 
before the Court. This article defines guarantees for lawyers protected 
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by the European Convention for the Protection of human Rights and 
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европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод – это международноправовой договор, согласно которому 
значительная часть европейских государств взяла на себя обяза
тельство соблюдать основополагающие права человека.

данная конвенция общепризнана как один из ключевых 
документов в контексте современного международного права, 
так как она: установила первую международную процедуру жа
лоб и первый международный суд для рассмотрения вопросов, 
связанных с нарушениями прав человека; привела к развитию на 
его основе беспрецедентной по масштабу и значению судебной 
практики [5]. 

практика европейского суда по правам человека в настоящее 
время выступает ориентиром для правоприменения в украине. Но, 
несмотря на это, количество жалоб в суд с каждым годом увели
чивается. 

успешное рассмотрение жалобы в суде зависит во многом от 
действий заявителя. он может подать жалобу о нарушении прав, 
гарантированных конвенцией, самостоятельно или привлечь 
юриста. однако, учитывая специфику процедуры подачи жалобы и 
ее рассмотрения в суде, залогом успеха становиться профессиона
лизм и компетентность адвокатазащитника.

Наибольшая сложность для украинских адвокатов состоит в 
понимании прецедентного права европейского суда. для правиль
ной трактовки положений европейской конвенции необходимо 
изучить большое количество решений суда, так как буквальное 
толкование норм может привести к неправильному их понима
нию. кроме того, изучение материалов судебных разбирательств 
по аналогичным делам, а также подходов суда и европейских 
стандартов применительно к подготовке обращения доверителя 
в суд, является: вопервых, важным этапом для оценки позиции 
и принятия решения об обращении за защитой нарушенных прав; 
вовторых, гарантией того, что: жалоба будет немедленно зареги
стрирована по ее поступлению в суд и начнется коммуникация по 
делу; втретьих, суд примет решение в пользу заявителя. 
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адвокат обязан выяснить приемлемость жалобы, т.е. ее со
ответствие формальным условиям, при выполнении которых жа
лоба будет рассмотрена судом по существу (шестимесячный срок, 
исчерпание внутренних средств правовой защиты), а также опред
елить входят ли нарушенные права заявителя в число защищаемых 
конвенцией прав. при составлении жалобы важно ограничиться 
только той информацией и теми аспектами, которые могут пред
ставлять интерес для европейского суда. жалоба должна быть 
обоснованной. Это ускорит процесс рассмотрения жалобы и уве
личит ее шансы быть приемлемой. в случае признания жалобы не
приемлемой, обжаловать данное решение суда невозможно.

адвокат должен свободно владеть одним из официальных 
языков суда: французским или английским,– в связи с тем, что 
вся переписка будет вестись на одном из этих языков. и хотя все 
подаваемые документы могут быть составлены на языке любо
го государстваучастника, но для приемлемости жалобы необхо
димо также предоставить документы, переведенные на один из 
официальных языков.

рассмотрения жалобы в европейском суде является, наверное, 
одной из самых длительных правовых процедур и в отличие от дру
гих о ее длительности известно заранее [3, с. 27]. в среднем рассмо
трение жалобы длится около 5 лет. адвокат может ходатайствовать 
о приоритетном порядке рассмотрения дела в европейском суде, но 
не в его власти ускорить процесс данного дела [4, с.  14]. 

множество различных обстоятельств влияет на скорость расс
мотрения дела, многое зависит от сложности и объема дела и даже 
работоспособности конкретного работника европейского суда. 

однако, существуют некоторые негласные правила, которыми 
пользуются адвокаты для максимального ускорения момента по
дачи жалобы. Нельзя затягивать с направление жалобы в евро
пейский суд после исчерпания всех средств внутренней защиты. 
Написание жалобы – процесс трудоемкий. ее лучше начинать 
готовить уже на стадии кассации, тщательно следуя инструкци
ям европейского суда по оформлению документов, и направлять в 
суд не дожидаясь получения на руки копии кассационного реше
ния, указав в жалобе, что кассационное решение вынесено и будет 
выслано после получения копии. если же в силу какихлибо при
чин к моменту исчерпания внутренних средств правовой защиты 
жалобу подготовить не удалось, можно послать сначала краткую 
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жалобу, а потом досылать дополнения к ней [3, с. 29]. использова
ние курьерской службы, вместо обычной пересылки документов 
почтой, также позволяет ускорить данный процесс.

адвокат и заявитель обязаны знать о контактной информа
ции и местоположении друг друга и иметь возможность связать
ся в любой момент. за время рассмотрения жалобы секретариат 
суда может запросить у заявителя дополнительные сведения, 
необходимые для рассмотрения жалобы. в случае, если адвокат не 
сможет вовремя связаться с ним, суд может посчитать, что заяви
тель больше не заинтересован в рассмотрении жалобы, и прекра
тить производство.

в отличие от украинских судов, в качестве общего прави
ла суд возлагает бремя предоставления доказательств на самого 
заявителя. он исходит из того, что на заявителя возлагается об
язанность подтвердить те факты, которые он указывает в качестве 
нарушения его прав со стороны органов государстваответчика (в 
силу подп. (е) ст. 47 регламента суда). лишь в качестве исключе
ния из общего правила европейский суд может запросить у влас
тей государстваответчика необходимые доказательства по делу. 
как установил суд в деле салман против турции [8], если доступ 
к информации, которая может подтвердить или опровергнуть 
утверждения заявителя, полностью или в основном имеют власти 
государстваответчика, на них возлагается обязанность предста
вить суду эту информацию [1]. 

в европейском суде права адвоката в отношении сбора и 
представления доказательств несколько шире, чем в национальном 
праве. в частности, адвокат вправе представлять европейскому 
суду в качестве доказательств письменные показания свидетелей, 
которых он опросил самостоятельно, даже если этих свидетелей 
не опрашивали национальные следственные, судебные или иные 
органы. кроме того, адвокат может представлять в суд доказатель
ства, которые не представлялись в национальные суды и не оцени
вались ими [2]. 

в суд могут быть представлены следующие доказатель
ства: решения суда, заключения экспертов, фото, аудио и 
видеоматериалы, вещественные доказательства, медицинские 
справки, газетные публикации, показания свидетелей и другие до
казательства правдивости позиции заявителя.
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в связи с длительностью рассмотрения жалобы в суде адво
кат обязан принять меры для обеспечения сохранности имеющих
ся доказательств по делу; опросить всех свидетелей и сохранить с 
ними контакт, в случае необходимости их показаний при рассмо
трении дела в суде; собрать все иные доказательства; с особой се
рьезностью отнестись к сбору процессуальных документов, так как 
с течением времени они могут быть умышленно или неумышленно 
утеряны. также, адвокату понадобится сделать резервные копии 
всех документов до подачи жалобы с доказательствами в суд.

выполняя свое профессиональное призвание, адвокат до
лжен отстаивать подлинные (а не надуманные) права заяви
теля, и не любые его интересы, а только законные, то есть те, 
которые предусмотрены конвенцией и европейскими стандар
тами по правам человека. адвокат не вправе в интересах клиен
та использовать или предоставлять в суд поддельные документы, 
фальсифицированные доказательства, воздействовать на свиде
телей или экспертов, чтобы они давали ложные показания и т. п. 
с момента, когда адвокат заявлен как представитель заявителя в 
европейском суде, все переписки и контакты с судом осуществля
ются только им, и все его действия порождают права, обязанности 
и ответственность заявителя, а также лично для него самого [10, 
с.  271]. 

после принятия судом жалобы к рассмотрению, если заяви
тель нуждается в дополнительной материальной поддержке, у него 
есть право обратиться в европейский суд с просьбой предоста
вить ему средства на оплату услуг представителя и оформление 
письменных документов. для этого необходимо заполнить специ
альную анкету о финансовом положении, которую предоставляет 
суд. в связи с тем, что деньги переводятся сразу на счет адвока
та, необходимо точно определиться с тем, кто будет представлять 
интересы заявителя. 

в открытых слушаниях дела в европейском суде основная за
дача адвоката состоит в выступлении на одном из официальных 
языков с докладом перед судьями и участниками слушания с по
следующими ответами на их вопросы. данный доклад перево
дится на другие языки переводчикамисинхронистами, поэтому 
адвокату необходимо при написании текста доклада учитывать не 
только время его выступления, но и время на восприятие текста 
иноязычными слушателями.
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На стадии становления в нашем государстве европейского 
суда как особой судебной инстанции, особо важно подчеркнуть га
рантии для адвокатов, защищаемые судом. при взаимодействии с 
органами власти на стадии сбора доказательств, общения с клиен
том, следствия, доказывания, в качестве нарушения ст. 34 конвен
ции (запрет препятствовать обращению в суд) суд рассматривает: 
вмешательство в профессиональную деятельность адвоката; огра
ничение доступа адвоката к доказательствам; ограничение кон
тактов между адвокатом и клиентом; привлечение к ответствен
ности адвокатов за подачу жалобы в европейский суд; выяснение 
властными органами размера гонорара адвоката; вмешательство 
в его личную жизнь; несанкционированные обыски; разглашение 
адвокатской тайны. данные нарушения являются существенными 
основаниями для обращения заявителя и его адвоката в европей
ский суд по правам человека [6, 7, 9].

На деле, все более популярным средством правовой защиты 
личных гражданских прав выступает европейский суд по правам 
человека. адвокатпрофессионал должен уметь воспользоваться 
данной возможностью активной защиты нарушенных прав своих 
клиентов. подача жалобы и ее рассмотрение в европейском суде 
имеет особую специфику, которая требует от адвоката особых зна
ний и квалификации на этапе налаживания отношений с заявите
лем, подготовки жалобы, сборе доказательственной базы, обмене 
состязательными документами, выступлении на устном слушании 
и защите прав заявителя.

европейский суд по правам человека давно стал частью право
вой реальности, для многих он становится последней инстанцией, 
в которую можно обратиться за компенсацией ущерба и восстанов
лением справедливости. естественно, что адвокат в работе с евро
пейским судом должен обладать особым подходом, специальными 
юридическими навыками и огромным опытом.
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P. Biryukov. On the problem of execution the European Court of Hu-
man rights judgments. – The Article.
The article deals with problems of the European Court of human Rights 
decisions execution and implementation in common and in Russia. Atten
tion is paid to questions of fair compensation, individual measures and 
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general measures. The article also contains Russian literature review on 
the theme of the research.
Keywords: European Court of human Rights, execution of judgments, in
dividual measures, general measures.

The European Court of human Rights (EChR) is a mechanism 
for monitoring the implementation of the international obligations by 
States. Thus, it contributes to the universalization of national legisla
tion. After the recognition of violations of the Convention by the EChR, 
state in accordance with Part 1 of Article 46 of the Convention has: a) 
to pay compensation; b) to «put an end to the violation and to eliminate 
its consequences in order to restore, as far as it is possible, the situation 
existing before the breach» [1], and c) to take «the effective measures to 
prevent new violations of the Convention similar to the violations that 
were revealed by orders of the Court [2]. «

Fair compensation
The goal of monetary compensation (the Article 41 of the 

Convention) consists of compensation for damages only for those 
violations, which cannot be eliminated any way.

The operative part of the EChR judgment, which indicates the 
amount of the payment of fair compensation in itself is mandatory for 
the national legal order. for the execution of judgments of the European 
Court a writ of execution is not required.

The Convention does not contain the terms on which it awards 
compensation, as well as the criteria used in determining its size. 
however, according to the practice of the Court, we can distinguish the 
following conditions and criteria for the award of just compensation:

1. The applicant must provide a requirement for the award of just 
compensation, specifying the amount. If the applicant does not do this, 
the Court does not consider it necessary to award the compensation its 
own initiative.

In paragraph 1 of rule 60 of the Rules it is stated that the requirement 
to pay just compensation in accordance with Article 41 of the Convention 
should be stated in written comments as a matter of fact. When dealing 
with certain cases the Chairman of the house suggests the applicant 
adducing a claim, if it has not been submitted yet, no later than two 
months after the decision on the admissibility of the complaint.
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In case of noncompliance with the specified terms by the applicant 
the Court may reject the claim for compensation [3].

2. The court is required to provide the proof that the damage actually 
existed, that the applicant really suffered court costs, which were sent 
directly to the restoration of the rights guaranteed by the Convention.

The court must also demonstrate the presence of cause – effect 
relationship between the committed offense of the Convention and the 
damage, as well as the court costs.

3. The size of the material damage is calculated on the basis of 
ascertained fact and objective economic data on condition of the 
proof of its reality and causeandeffect relationship in violation of the 
Convention. In the calculation of the damages, it is possible that the 
Court’s decision is based on the decisions of domestic courts.

According to the practice of the Court, the claim for pecuniary 
damages may also include amounts that the applicant has not received in 
the national legal system, for example, for nonfulfillment of decisions 
delivered by the domestic courts. In particular, the judgment in the case 
of refineries «Countries» and Stratis Andriadis against greece [4] the 
Court has decided to award the applicant a certain sum of money, which 
it was to receive according to the decision made by the national court in 
its favor, plus any tax that may be imposed on that amount.

4. The issue of the value of nonpecuniary damage is at the 
discretion of the Court. The court takes into account the severity and 
duration of the violations committed by the state – defendant, also stress 
and suffering endured by the applicant.

In some cases connected with nonblatant violations of procedural 
origin, the Court does not award sums of money for damages because 
it proceeds from the fact that «a statement of a violation constituted in 
itself is sufficient for damages [5].”

It should be noted that in deciding on the amount of material and 
moral damage the Court takes into account two factors: the presence 
in the national legislation the mechanism of reparation, and the rate of 
inflation in the Member State concerned.

5. In considering whether to meet legal costs, the Court uses 
the claimant proof, for example, the payment of advocatory services, 
transportation, technical and other necessary expenses. It should be 
noted that it has to be proved that the expenses were reasonable and 
necessary [6]. The assess of the rationality and necessity of spending in 
each case is left to the discretion of the Court.
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In awarding attorneys’ fees, the Court deducts from the amount to 
be paid, the money spent on legal aid provided by the applicant during 
the pending case on the basis of rules 91 – 96 of the Rules of Court [7]. 
The Court never requires that the applicant return the amounts paid in 
the manner of legal aid, even in cases when violations of the Convention 
have not been established in the final rule.

Payment of just compensation specified in the court order is carried 
out «in the national currency of the country – defendant at the date of 
settlement, plus any tax that may be imposed».

After the decision of the case of Stratis Andriadis against greece 
Court began to provide the amount of annual interest to be paid by the 
state in the event of noncompliance with the threemonth period of time 
(usually according to the official interest rates of the European Central 
Bank) [8]. These percentages are not appointed for the punishment of 
the state – defendant, but to maintain the real value of the fees awarded 
over time.

Usually, the payment of just compensation by the state does not 
cause difficulties. history of the Convention knows only two exceptions 
to the successful practice of paying monetary compensation to the 
states – defendants: the case of refineries, the case of refineries «Country» 
and Stratis Andriadis against greece, which has been designated by the 
biggest financial compensation ever awarded by the European Court of 
Justice ($30 million) and the case Loizidou against Turkey [9]. The state 
has paid compensation to the applicants only one and a half years and 
five years, respectively, after the adjudication.

Payment of just compensation does not replace the legal obligations 
of States to take measures to put an end to the violation and to eliminate 
its consequences.

individual measures
Individual measures are aimed at stopping the violations going on 

in time and elimination of violations committed in the past in order to 
restore as far as it is possible, the situation of the applicant, which took 
place prior to the violation of the Convention (restitutio in integrum).

The most common types of individual measures are retrial and 
review of cases by the national courts.

Retrial can afford to fix the solution of internal institutions, 
which has been recognized by the Court contrary to the Convention 
on the merits. for example, in the case of banning on the publication 
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of information in violation of Article 10 of the Convention and the 
sentencing of the applicant pursuant to the decision suggests, other than 
the payment of monetary compensation, the repeal of the sentence or 
the removal of conviction [10]. In consequence of the issued order of the 
expulsion of a foreign national from the state – defendant in violation 
of Articles 3 and 8 of the Convention pursuant to the judgment calls for 
urgent measures to ensure the return of the applicant to the country he 
had been deported from or cancellation of the expulsion decision [11].

Retrial and review of cases by national courts is an important 
and effective measure in some cases to eliminate the consequences of 
violations of the Convention relating to unfair internal procedure [12].

The procedure for reviewing the cases of domestic courts used in 
violation of both material and procedural norms of the Convention. It 
should be noted that violations of the material rules can be effectively 
corrected by administrative actions (for example, clearing (smb) of 
a criminal record), which eliminates the need to carry out the entire 
judicial process again.

Currently, the majority of states – members provide in domestic 
law the legal basis for the review of judicial decisions in case the 
European Court of Justice finds violations of the Convention (such 
standards are developed, for example, in Austria, Belgium, Denmark, 
Spain, Slovakia, etc.).

Other individual measures include: the abolition of the court 
decision (such as confiscation of property [13]), the decision to reduce 
the sentence, the reinstatement of the employee in the position [14], the 
exclusion from the criminal case of illegally obtained information [15].

however, the individual measures by their nature are not a panacea, 
and the limits of their use are limited. The practical application of these 
measures may cause harm to third parties, particularly in civil cases. In 
cases when the resumption of the proceedings raise questions about the 
fate of sentences of persons involved in the case, but did not apply to the 
Court. Moreover, the application of such measures inevitably involves 
changing the timing of the final examination of the case in court.

General measures
general measures are the measures taken by the state to prevent 

further violations of the Convention in the future, such as those that have 
been identified in the Court’s judgments.
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general measures require more precise analysis of the causes of the 
violation of the Convention by the public authorities (judicial, legislative 
and executive).

Changes to the judicial practice. Most of the violations of the 
Convention are connected with the enforcement practice of public 
authorities, in particular the courts. Bringing the judicial practice into 
line with the Convention is a necessary measure of a general nature and 
can lead to a significant reduction in the number of violations of rights 
that could potentially be the subject of discussion at the European Court.

In practice, the nonapplication of domestic law, contrary to 
the provisions of the Convention and / or the adoption of a new 
interpretation of the law often become an acceptable means for the direct 
implementation of the obligation to prevent further violations [16].

In the majority of states – participants the courts are applying the 
Convention in view of judgments of the European Court and thereby 
give these regulations the direct action in domestic law. In many 
cases, the direct effect of judgments of the European Court allows to 
prevent a breach of the Convention by the state towards its own citizens 
automatically, and sometimes to other countries – members. As an 
example, the judgment of November, 10, 1980 the Regional Court of 
Luxembourg, who, applying the decision of the European Court in the 
case of Marx, ruled that the two children born out of wedlock have the 
same rights to property as if they were legitimate [17].

Thus, the key role in the adoption of general measures in 
performance the judgments of the European Court of Justice by the state 
belongs to the judicial power, which directly integrates the requirements 
of the Convention into domestic law, without waiting for other branches 
of government doing the same.

Legislative changes. The precedent practice of the EChR makes 
a great contribution to the harmonization of national legislation, 
encourages parliamentarians to verify compliance with the Convention.

In order to reduce the time of the trial the court system in Spain, 
Portugal and Italy was significantly reformed, and in Nordic countries 
administrative proceedings underwent some transformations. Most 
often, the resolutions of the European Court lead to increased due 
process of law of citizens, especially in the area of criminal law and 
the rules of imprisonment. Legislation is also reformed to guarantee the 
rights of the mentally ill, children out of wedlock, etc.
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Some of the Court’s judgments necessitate amendments to the 
Constitution of the state – defendant [18]. In this case, of course, it can 
be difficult, as in many states changes to the Constitution are made on 
the basis of the results of a nationwide referendum [19].

however, states are interested in speeding up the process of 
amending the legislation that will prevent similar violations of the 
Convention’s provisions.

Other measures of a general nature. The translation and publication 
of EChR decisions in legal publications or central print and dispatch 
of the orders to the appropriate authorities or agencies may sometimes 
be sufficient for their execution, as usually the authorities automatically 
take into account the published decision and, therefore, prevent similar 
violations in their practice. The United kingdom may be an example: 
there the EChR judgments are published in Reports on violations of 
human rights, and due to this a general report is made, which, in its turn, 
is discussed in Parliament. In Turkey, the judgment can be found in the 
Official Journal of the Minister of Justice.

Among other general measures practical activities can be pointed 
out. These, for example, are an increase in the judiciary [20], training of 
police [21] and etc.

The measures taken by the state – the defendant depend on 
decisions made by the Court. however, the state is obliged to provide 
the controlling bodies of the execution of the Court’s specific result 
execute the judgment of the Court and put an end to such violations of 
the Convention.

In its decisions, the Court has repeatedly pointed out to the need 
for strict enforcement of the judgment. In particular, in the case of 
hornsby against greece [22], the Court noted that the right to a fair trial 
guaranteed by Article 6, would be «illusory if the state legal system 
allowed the final, binding judicial decision to remain inoperative to 
the detriment of one party.» According to the Court, «execution of a 
judgment given by any court must be regarded as an integral part of the 
«trial» within the meaning of Article 6.» The Court found that «the right 
to execute based on the principle of the rule of law.”

This conclusion also applies to the enforcement of decisions of 
international courts, including the European Court of Justice.

The principle of compulsory of judgments of the European Court 
provided for in Article 46 of the Convention, according to which «The 
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high Contracting Parties oblige to abide the final judgment of the Court 
in cases in which they are parties.”

According to the provisions of Part 1 of Article 46 of the Convention 
the judgment should be binding. Obligation to comply with the decisions 
does not exist in isolation: The Convention provides for a mechanism for 
«monitoring the performance of» judgments of the Court, as specified in 
Part 2 of Article 46 of the Convention.

As a matter of fact, the Committee of Ministers may raise the 
question of the further presence of the state in the Council of Europe 
(Article 8 of the Statute of the Council of Europe). Constant failure to 
regulations could be interpreted as a serious violation of the «principle of 
the rule of law and the principle according to which all persons within its 
jurisdiction should exercise human rights and fundamental freedoms» 
within the meaning of Article 3 of the Statute.

Thus, the recognition of the binding nature of EChR decisions, as 
well as control over the execution of the Court states – participants of 
their obligation underlie the entire mechanism of the Convention and 
are subject to important difference between this Agreement from other 
international legal acts.
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EFFECTIVENESS OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS’ 
JUDGMENTS IN POLAND – NORMATIVE AND PRACTICAL ASPECTS

Б. Грановська. Ефективність рішень Європейського суду з прав 
людини в Польщі – нормативні та практичні аспекти. – стаття.
основною метою цієї статті є висвітлення на системній основі про
блеми виконання рішень Єспл у польщі. так як шляхи вищезга
даної процедури можуть змінюватись в державахучасницях Єкпл 
(відповідно до принципу субсидіарності) деякі польські фахівці 
також схильні до сумнівів. проведений аналіз стосується, в рівній 
мірі, нормативної та практичної основи. Незважаючи на цілком за
довільні рішення, польща, як і раніше, потребує більш організова
ного механізму, а також юридичної точності статусу рішень Єспл 
на національному рівні. Напевно, належна і злагоджена співпраця 
установ, що беруть участь у процедурі виконання, поряд з деякими 
законодавчими заходами поліпшать нинішню ситуацію.
Ключові слова: рішення Європейського суду з прав людини, вну
трішнє (національне) виконання, польська нормативна база, органі
заційні аспекти, статистика, пропозиції de lege ferenda.

Б. Грановская. Эффективность постановлений Европейского 
суда по правам человека в Польше – нормативные и практичес-
кие аспекты. – статья.
основной целью этой статьи является освещение на системной осно
ве проблемы исполнения решений еспч в польше. так как пути 
вышеупомянутой процедуры могут варьироваться в государствах
участниках екпч (в соответствии с принципом субсидиарности) 
некоторые польские специалисты также подвержены сомнениям. 
проведенный анализ касается, в равной степени, нормативной и 
практической основы. Несмотря на вполне удовлетворительные 
найденные решения, польша, попрежнему, нуждается в более ор
ганизованном механизме, а также в юридической точности статуса 
постановлений еспч на национальном уровне. Несомненно, надле
жащее и согласованное сотрудничество учреждений, участвующих 
в процедуре исполнения, наряду с некоторыми законодательными 
мерами, приведет к улучшению нынешней ситуации.
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Ключевые слова: постановления европейского суда по правам чело
века, внутреннее (национальное) исполнение, польская нормативная 
база, организационные аспекты, статистика, предложения de lege 
ferenda.

B. Gronowska. Effectiveness of the European Court of Human rights’ 
judgments in Poland – normative and practical aspects. – the Article.
The main purpose of this Article is to present in a systematic way the 
problem of execution of the ECthR judgments in Poland. As the ways of 
the abovementioned procedure can vary in States Parties to the EChR 
(due to the principle of subsidiarity) some of the Polish specialties in this 
regard are exposed. The analyses concern both the normative and prac
tical background. Despite quite satisfactory solutions Poland still needs 
more cooperative organizational model as well as the legal precision of 
the status of the ECthR judgments at the domestic level. for sure a proper 
and consequent coordination of the institution involved in the execution 
procedure together with some more legislative precision will improve the 
present situation in this regard.
Keywords: judgments of the European Court of human Rights, domestic 
execution, Polish normative background, organisational aspect, statistics, 
proposals de lege ferenda.

The problem under consideration touches the very essence of the 
process of doing justice. It is obviously known that the justice is really 
done only when a final judgment of a court is properly executed. It seems 
like a paradox, that while the knowledge of international individual 
complaint procedure is rather well known, the problem of the execution 
of judgments has been somehow neglected for quite a long time [1]. 
This statement concerning the importance of the execution receives a 
particular meaning especially in the case of judgments of international 
courts. In this regard – as compared to the domestic judgments – 
some contradictions can arise which are inevitably connected with the 
collision of traditional rules of international treaty law. Thus, on the one 
hand there is an undisputed obligation of the states parties to fulfill their 
treaty obligations «in a good faith» [2] and on the other hand there is a 
principle of subsidiarity of the international protection of human rights 
and freedoms [3].

Briefly, the confrontation of the two abovementioned rules means 
that the final international judgment (decision) should be executed, 
however it is rather up to the state concerned to decide about the practical 
way and means in which the execution is done at the domestic level. The 
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European Court of human Rights (ECthR, the Court) formulated this 
in a very clear way «the Court’s judgment leaves to the State the choice 
of the means to be used in its domestic legal system to give effect to the 
obligation under Article 53» (present 46) [4]. Actually, this strict attitude 
towards the subsidiarity principle had been successively modified. Thus 
in Papamichalopoulos and Others v. greece (1995) [5] the ECthR 
stressed that the Contracting States are «in principle» free to choose the 
necessary means to execute the judgment, Then, the situation received a 
totally new dimension together with the direct ordering by the Court in 
its judgments of the socalled individual and general measures. As for 
the first category of measures the ECthR is not that willing to use the 
possibility, however it happens usually in the cases e. g. of a wrongful 
dismissal of a person from work, arbitrary detention or parental rights 
to visit their children [6]. The situation looks differently in the case of 
general measures, as they are usually connected with the obligation of 
the state to correct the systemic (structural) problem in order to prevent 
the similar violation of the EChR in future. This category of measures 
is strictly connected and appeared together with the introduction of the 
pilot and semipilot judgments into the EChR procedure [7].

None the less – from the international public law perspective – it is 
obvious that the wrongdoer is obliged to redress the damage caused and 
to prevent its repetition [8]. Actually, the division between individual 
and general measures is not that strict one, as – assuming that the 
state party is also under the obligation to prevent a repetition of the 
violation – even in individual case it may be necessary to adopt some 
general measures. This is very visible in resolutions of the Committee 
of Ministers concerning its supervision function (the Polish examples of 
such situation will be presented below).

Thus, within the international protection of human rights it is a 
common standpoint that all the states should prevent the violations of the 
said rights and in the case of infringement they should undertake proper 
steps towards the effective reparations for the victims (like restitution, 
compensation, rehabilitation of the victim, satisfaction and elimination 
of the same problems in future) [9]. The achievement of such goals needs 
from the states to provide for with adequate legal basis composed both of 
international and domestic standards.

Turning to the judgments of the ECthR the starting point is surely 
connected with the present Article 46 of the European Convention on 
human Rights (EChR; the Convention). The plain text of paragraph 1 of 
this Article leaves no space for any doubts that «the High Contracting 
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Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case 
to which they are parties». The further content of Article 46 of the EChR 
confirms the truly obligatory nature of binding force and execution of 
the Court’s judgments. Moreover, it is not an exaggeration to repeat that 
the «spontaneous execution of a judgment in good faith should be the 
corollary of the recognition of the competence of the Court» [10].

The main task of this paper is to present the normative and practical 
aspects of the execution of the abovementioned judgments in Poland. To 
realize this task the analyses will be divided into three subparts, i. e.: 
1/ a general picture of Poland in front of the ECthR; 2/ the normative 
background concerning the execution of the ECthR judgments both as 
regards the individual and general measures, and 3/ the organizational 
framework dealing with the abovementioned execution procedures. As 
a conclusion some controversies will be presented as well as the basic 
de lege ferenda postulates will be formulated. Before going into details 
one more remark is necessary. It is above the question that the ECthR 
judgments finding a violation of the EChR can «produce» so many 
practical problems at the domestic level and this is mainly due to the fact 
that one case is different as compared to the other, but each one requires 
a proper reaction at the domestic level. One also cannot forget that some 
of the wrong will not be able to repair especially in such a way which is 
satisfying for the victims [11].

Poland in strasbourg
Poland became a member state of the Council of Europe in 1991 and 

ratified the EChR on 19 January 1993 (the declaration under previous 
Article 25 of the Convention concerning the individual complaint 
procedure was deposited on 1 May 1993) [12]. At the moment of writing 
of this text the number of «Polish» judgments in the Strasbourg case 
law [13] amounted to 1106 (among which in most of those cases at least 
one violation was found). for example, in 2012 the ECthR delivered 
74 judgments against Poland out which 56 were successful for the 
individual victims [14]. Something that was really confusing was a great 
and quick increase of cases sent to Strasbourg (here, in the sense of final 
judgments) which started to be delivered by the ECthR. for example, 
till 1998 there were only 4 judgments, whereas e. g. in a single 2007 – 
315; till 2010 we had 945 «Polish judgments and lastly in 2011 – 72; and 
in 2012 – 74.

What should be seen as a positive change is the fact that – according 
to the official information of the Polish Ministry of foreign Affairs of 
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26 June 2013 – now we are at the 11th position as regards the number of 
applications sent to Strasbourg. To the contrary, in the period of 2000
2006 we were just at the first position together with Russia.

At the moment the subject matter of Polish judgments are nearly 
the same as in the case of other StatesParties to the Convention (mainly 
Article 6, 5 of the EChR and originally art 8, whereas in the general 
picture it is right of property) [15]. According to the official information 
64 % of the Polish judgments are connected with excessive length of 
the judicial, judicialadministrative procedure as well as the detention 
pending trial. however in all those cases the applicants received their 
financial just satisfaction ordered in the judgment. As for the rest 36 % 
of cases there are problems of lustration procedures (10 judgments), 
medical care in penitentiary institution (7 judgments) and overcrowding 
in prisons (3 judgments). These cases are under a stricter supervision 
procedure of the Committee of Ministers of the Council of Europe. 
Approximately 40 judgments are under ordinary supervision control 
(these are the judgments concerning the censorship of prisoners 
correspondence, right of access to court, right to respect of private and 
family life, freedom of expression) [16].

however, the main issue under present consideration is the real 
effectiveness of the Strasbourg judgments, in the sense of their domestic 
impact based upon the full and adequate execution of them by Polish 
authorities. Regrettable, in this regard Poland cannot serve as the best 
example. According to the Resolution 1914(2013) of the Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe [17] Poland was included in the 
group of nine states having the severe problems with the effective 
reparations concerning the violations of the EChR and still facing major 
structural problems which may lead to delays in the execution of the 
Court’s judgments (together with Bulgaria, greece, Italy, the Republic 
of Moldova, Poland, Romania, the Russian federation, Turkey and 
Ukraine) [18].

Thus, before going into details it is worth mentioning that according 
to the official information presented by the Committee of Ministers of 
the Council of Europe there are still app. 800 judgments awaiting their 
full execution. As it is easy to guess most of them are connected with the 
necessary general measures, as well as some individual ones.

Actually, at the moment the only quite satisfactory sphere is 
connected with the payment of just satisfactions ordered by the ECthR 
under present Article 41 of the Convention. It is mainly due to the fact 
that procedure is not too much formalized (it will be presented separately 
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below). But for a general orientation maybe it will be interesting to 
mention, that in the last 5 years the total amount of 11 million PZL were 
paid to those who were the victims of the violations of the EChR by 
Polish authorities. Until now, the highest just satisfaction which was 
ordered in Strasbourg against Poland amounted to 247 thousand EUR 
plus additional over 18 thousand EUR for costs and expenses [19], and 
concerned the deprivation of property of 3 persons without adequate 
compensation (the land was expropriated for the purpose of public road 
building). The ordinary amounts of just satisfaction concerning non
material injury keep the level of 36 or sometimes 10 thousand EUR.

Normative aspect concerning the execution of the ECthR 
judgments

In this regard the starting point is for sure the binding Polish 
Constitution of 1997 [20]. It is the first Polish Constitution which in a 
clear way solved the problem of traditional dilemma concerning the 
relationship between the international and domestic legal systems. 
Moreover, it represented a purely «monistic» model. Thus, according 
to Article 9 of the Constitution «Poland respects and complies with the 
international law which is binding for it». This is a typical general rule of 
good will of domestic authorities towards the international obligations. 
Then, the most important is the Chapter concerning the «Sources of 
Polish Law», where in the Article 87 one can read as follows: generally 
binding sources of law in Poland are Constitution, acts, properly ratified 
[21] international agreements and decrees. Lastly, according to Article 
91 section 2 whenever there is a conflict between an ordinary legislative 
act and international agreement which cannot be normally solved, it is 
the latter which prevails. Consequently, it means that the position of 
some of the international treaties ratified by Poland are placed between 
Constitution and the legislative ordinary acts which should be compatible 
both with the treaty and the Constitution.

The abovementioned regulation creates the general legal 
background assisting the execution of the Strasbourg judgment but for 
sure some other specific measures are still necessary.

implementation of individual measures at the domestic level
Let us start with the implementation of individual measures, as in 

this case – at least it can seem so – the whole executive procedure should 
not be that complicated. Unfortunately, it is not always the case, as the 
individual measures concern quite different situations, depending on the 
circumstances of the case. Theoretically speaking the easiest situation 
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is that one of retitutio in integrum (of course if it is still possible) and 
payment of financial just satisfaction ordered in the judgment [22]. As it 
has been previously mentioned most of Polish cases concern the violation 
of «reasonable time» of a particular procedure, so in such case the only 
redress for the victim can be just a proper compensation.

To be more specific, even if it is a case of individual measures 
the respondent state often make something more in order to prevent the 
similar violations in future. To illustrate this tendency it would be proper 
to read carefully the content of the Committee of Ministers resolutions 
concerning the conclusion that a particular state has complied with its 
obligations under Article 46 para.1 of the EChR.

Some representative Polish examples of such situation can be found 
in the following CM resolutions:

a) in the case of Musiał against Poland (1999) [23] where the 
applicant criticized the judicial proceedings concerning the lawfulness 
of the detention in a mental hospital as regards the conducting it 
«speedily (violation of Article 5 para. 4 of the Convention). As for the 
individual measures the respondent state paid to the heirs of the diseased 
applicant the sum provided for in the judgment. Moreover, in order to 
prevent the similar situation the Ministry of Justice disseminated the 
judgment (in Polish translation) to the courts. It has been further decided 
to increase the number of experts attached to the regional courts and 
their honorarium rates [24];

b) in the cases kreuz No. 1 (2001) [25] and 11 other cases against 
Poland there was a typical problem concerning the violation of the 
applicants’ right of access to courts due to refusal to exempt them 
from court fees between 20042005 (violation of Article 6 para.1 of the 
Convention). The European Court considered that the just satisfaction 
awarded to applicants compensated them for the deprivation of access 
to a court. however, the Polish Parliament enacted a new Law on court 
costs in civil cases, which entered into force on 2 March 2006. In this new 
document a simplified calculation of proportional costs was introduced 
and new rule for exemption from costs were accepted [26];

c) in the case of Zawadka against Poland (2005) [27] concerning 
the violation of the right to respect for family life as far as the applicant’s 
contact with his abducted minor son was concerned the applicant 
received a detailed information concerning possible avenues of redress 
(including the possibility to institute proceedings on the basis of the 
1980 hague Convention on the Civil Aspects of International Childs 
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Abduction). Besides, the ECthR judgment has been published on the 
website of the Ministry of Justice and sent to the presidents of court of 
appeal and the National Police Commanderin Chief with suggestion to 
include the problem in police officer’ training programmes [28], and last 
but not least

d) in the case of Jakóbski against Poland (2010) [29] the authorities 
refused to provide a detainee with a meatfree diet in prison, contrary to 
the dietary rules for his faith (violation of Article 9 of the EChR). As the 
applicant was released in 2011 no other individual measures appeared to 
be necessary (of course applicant received the just satisfaction in respect 
of nonpecuniary damage). None the less, the current legal provisions 
provide the detainees with the possibility to apply to the prison authority 
for diet taking into consideration their religious beliefs. As the Polish 
government convinced the Committee of Ministers that violation of 
that kind was rather of isolated nature it obliged itself to publish and 
disseminate of the Court’s judgment as an adequate measure to avoid 
similar violation in future [30].

It does not seem necessary to present lots of other similar resolutions 
and cases [31]. however what is worth noting it is a combination of 
individual and «general» measures which can produce a very satisfactory 
result. As it has been mentioned above most of individual measures – 
mainly due to the impossibility of making restitutio in integrum – are 
based upon the payment of just satisfaction ordered in the ECthR 
judgments.

Returning to the problem of just satisfaction orders in Poland this 
is the least complicated part of the ECthR’ judgments executions. We 
do not have here a formal domestic procedure (especially taking into 
account that the Strasbourg judgment in Poland does not require a writ 
of execution). In the beginning the problem was within the competence 
of the Ministry of finances, but at the moment it is up to the Ministry 
of foreign Affairs (who has at its disposal a certain «budget» for this 
purposes). After the judgment became final the officials are in contact 
with the victims and sends them financial just satisfaction directly to 
their private bank accounts. Maybe for some of you this kind of really 
not formalized action (semiadministrative, as it is based on the decision 
of executive authorities) can be controversial. however, in practice at 
least this part of the judgment is executed without unnecessary delays.

The situation is totally different when the violation of the EChR 
in a particular case is connected with a wrong administrative decision 
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or judicial judgment. In this regard a leading role is played by the 
Recommendation No. R. (2000)2 of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe concerning the possibility of reexamination or 
reopening of certain cases [32].

following this recommendation of the Committee of Ministers in 
Polish law new institutions were introduced, namely the possibility of 
reopening the criminal and administrative procedures in connection 
with the Strasbourg judgment finding a particular violation at stake. This 
was included in the Code of Criminal Procedure of 1997 (CCP) [33] and 
in the new the Law on the procedure in front of the administrative courts 
of 2010 [34]. In both the cases there is a possibility for an individual to 
put in motion a new procedure in his/her case whenever any mistakes 
in the previous processes were found and confirmed by the Strasbourg 
judgment.

Of course, the mere existence of proper legal basis for elimination 
of the judicial or administrative mistakes does not solve the problem 
immediately. for example, for some of the scholars there is a dilemma 
concerning the independence of the judges reopening the case upon the 
basis of the Strasbourg judgment [35]. During the scientific discussion 
there are even quite controversial proposals of using the procedure 
before the Constitutional Tribunal under Article 193 of the Constitution 
which provides for a possibility of assessing the compatibility of the 
violated norm with the EChR as such. finding the lack of compatibility 
would open «the door» for the reopening erga omnes of the procedure 
under Article 540 para. 2 of the CCP [36].

Unfortunately the same cannot be said about the civil procedure, 
which still lacks this kind of possibility. There is a «hot» discussion in 
the literature on the topic, but as for now any consensus has not been 
elaborated [37]. The main argument used in this regard exposes the 
specificity of this kind of procedure, especially the necessity of stabile 
protection of the rights of third parties involved in the process at stake 
and of course the basic rule of res iudicata in the civil law context. There 
are also arguments that such automatic reopening of civil procedure 
can produce a new violation of the EChR and this time to the detriment 
of a party who was not engaged in the procedure before ECthR [38]. 
But to be quite honest, there are lots of viewpoints to the contrary, 
according to which in such complicated situations the involvement of 
the constitutional rules are considered to be involved as the «last resort 
measure» [39]. Actually the only possibility of reopening of the civil 
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procedure is possible only when the judgment of the Constitutional 
Court’s judgment was in the applicant’s favour [40].

Interestingly enough, the problem was also dealt with by the Polish 
Supreme Court, but unfortunately it came to two opposite conclusions. 
Thus, in an earlier decisions it decided in favour of the ECthR judgments 
[41], but not long ago quite surprisingly it changed its position [42]. 
To put it briefly, de lege lata the ECthR judgment cannot justify re
opening of the previous domestic procedure. In the literature there is a 
popular opinion, that only after a detailed analyses ad casu may arise 
a conviction of the court that the incorrect decision should be verified 
[43]. fortunately, the problem is not closed as according to the official 
attitude of the Working group of the Minister of foreign Affairs the 
possibility of reopening of civil procedures should be reconsidered at 
least as an «optional» possibility, depending on the circumstances of the 
case which should be taken into account by the court [44].

Even if the last mentioned attitudes can bring some optimism one 
cannot forget that the situation is not purely regulated which makes the 
whole situation «misty». According to the published reports there are 
only 4 countries (Switzerland, Norway, Denmark and Malta) which 
provide for the possibility of reopening the civil case which was in 
contradiction with the EChR [45]. Thus, what we need in Poland now 
is a solid and complex solution of the problem. The main shortcoming 
in this regard is a visible lack of legislative regulation concerning the 
implementation of the ECthR judgments, which makes the situation 
sometimes simple chaotic [46].

implementation of general measures at the domestic level
for sure the proper execution of the socalled general measures 

creates a totally different story than the previous one. Let us remember, 
that this kind of measures are mainly connected with the institution of 
the «pilot» or «semi» pilot judgments which opened a new chapter in 
the Strasbourg individual complaint procedure. These «true» generally 
measures which are ordered in the ECthR judgments concern the 
systemic domestic problem (being this of practical or legislative nature) 
but in any case they concern big population of potential victims. 
Actually, it was the famous case of Broniowski v. Poland (2004) [47] 
which introduced this new instrument into the Strasbourg procedure 
[48]. It worth stressing that the execution of pilot judgment in the case of 
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Broniowski – however finally accepted by the Committee of Ministers – 
provoked some criticism in Polish doctrine [49].

Before the analyses of the execution of the pilot judgments in 
Poland one more remark seems to be worth mentioning. In Polish cases 
in Strabourg there is a very important judgment, namely kudla v. Poland 
[50] which – at least according to my opinion – was a sui generis pilot 
judgment. Due to this case the ECthR for the first time decided that 
the interpretation concerning mutual relation between Articles 6 and 
13 of the Convention could not be longer seen in the framework of «lex 
specialis derogat legi generali». In effect in most of the state parties 
to the EChR the domestic legislature prepared special acts concerning 
the effective measure against the prolonged domestic judicial procedure. 
In Poland it was the act of 2004 [51] which was amended in 2008 [52] 
(for the purpose of stronger effectiveness and real financial satisfaction 
for the victims) [53]. In my opinion the kudła Case was the first visible 
signal that the ECthR would no longer tolerate evident shortcomings at 
the domestic level of the state parties to the Convention.

for sure the general measures – for their very nature – need time, 
as most of them are connected with necessary legislative or systemic 
changes both in the sphere of law as well as in the practice. As far as the 
abovemention Broniowski Case was concerned the proper execution of 
general measures happened on 12 December 2007, when the Committee 
of Ministers noted that a new law had been passed to settle cases 
concerning the lack of adequate compensation for persons repatriated 
from the territories beyond the Bug River after the Second World War. 
It should be noted that in the same situation as the applicant there were 
80 thousand persons entitled for the compensation [54].

The same can be said about the Case of huttenCzapska v. Poland 
(2006) [55], in which the pilotjudgment procedure was closed after the 
Court was satisfied that Poland had changed its laws in such a way that 
the landlords could now recover the maintenance costs for their property 
and make a decent profit and have a reasonable chance of receiving 
compensation for past violation of their property rights [56]. It was noted 
that a new law had been passed to settle controversial cases concerning 
restrictive system of rent control for the landlords. It is also worth adding 
that in this case the problem concerned 100 thousand persons.

On the other hand we still have problems with proper execution 
concerning a. o. the structural problem of overcrowding in Polish prisons 
[57]. however, according to the official Programme of the Activity of 
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government concerning the execution of the European Court of human 
Rights Judgments in Poland one can find several optimistic information 
as regards the biggest problems which we face in our country. Just to 
give you some important examples – first of all the organs responsible 
for detention pending trial have been informed about the necessity of a 
special due diligence as far as the justification of prolongation of detention 
is concerned. Similarly, during the last years there has been the increase 
of application of the alternative measures concerning the detention 
pending trial. Thus in the period 20052010 there was a decrease of 
33 % concerning motion for the application of detention pending trial 
and decrease of 34 % of application of that measure. Likewise, in the 
same period there was a visible increase in application of noncustodial 
preventive measures: supervision of the police (in 2005 – 6406 and in 
2010 – 15138); bails (in 2005 – 2411 and in 2010 – 7174); prohibition of 
leaving the country (in 2005 – 1723 and in 2010 – 3177) [58].

Organizational framework dealing with the execution of the 
ECthR judgments in Poland

It is obviously known that the responsibility for implementation 
of the EChR at the domestic level is up to the State party in the sense 
of all its organs. It was directly stressed by the Polish Supreme Court, 
according to which» the Convention binds all the authorities and state 
organs, including the courts. Each of the state organ within its own 
competences is obliged to respect the international law which is binding 
for Polish Republic (Article 9 of the Constitution) /…/ Thus in the case of 
the ECtHR judgments the state has a legal obligation to undertake such 
steps which are necessary for the execution of the judgment» [59].

Surely such a general statement in practice will need lots of specific 
«steps», mainly in organizational aspect. At the moment, in Poland the 
main coordination for the proper execution of the ECthR judgments 
is up to the VicePlenipotentiary for the coordination of the ECthR 
judgments who is subordinated to the Plenipotentiary of the Minister of 
foreign Affairs in the field of procedure in front of the ECthR. In 2007 a 
special InterDepartment group for the ECthR judgments was created 
(all the reports are available on the website of the Ministry of foreign 
Affairs). Moreover, since May 2011 in the Ministry of foreign Affairs a 
special Department for the coordination of the execution of the ECthR 
judgments has started its activity.

from August 2010 in the Ministry of Justice a special unit has been 
created which is responsible for delivering the ECthR judgments to 
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those courts which judgments were found in Strasbourg as violating the 
EChR standards [60].

Besides, in 19 July 2007 the Prime Minister created a special 
group on Cases of the European Court of human Rights [61]. The 
main task of this group is to prepare the regular reports concerning the 
problems at stake (according to the last amendment of 2013 such reports 
are prepared on an annual basis). Moreover on 17 May 2007 – due to the 
initiative of the Minister of foreign Affairs – the government adopted a 
special «Programme of the government’s Activity for the Execution of 
the Judgment of the European Court of human Rights». It is important 
to stress that the «Programme» strictly cooperates with the Minister of 
foreign Affairs as well as with other respective ministers depending on 
the problem at stake.

During last years the problem of the proper execution of the ECthR 
judgments at the domestic level received a visible attention not only 
among the governmental representatives. On 2 October 2012 during the 
meeting of the Parliamentary Commission of Justice and human Rights 
an official proposal concerning the creation of a SubCommission for 
Monitoring of the Execution of the ECthR Judgments was accepted. 
Likewise, in December 2012 Poland delegated an experienced judge to 
the Committee of Ministers’ Section on the Execution of Judgments. 
It is worth reminding that the active involvement of the domestic 
Parliaments into the execution procedure is highly recommended. Both 
the Committee of Ministers and the Parliamentary Assembly of the 
Council of Europe strongly supported the idea as such [62].

It is also worth mentioning that in the proper execution process 
many other official bodies are engaged, like Ombudsman, National 
Judicial Council, Supreme Barrister Council, Codification Commission 
for Civil Law as well as NgOs. In the newest information concerning 
the abovementioned bodies there is always a reference to the problem 
of ECthR judgments execution which simply means, that the problem is 
treated as one of the priorities. According to the official information lots 
of different initiatives are undertaken in order to make all those involved 
in the process fully aware of the importance of the topic (seminars, 
courses of instructions or even something like a yearly special reward 
for a judge who makes the most frequent references to the Strasbourg 
caselaw).

In accordance to the Interlaken and Brighton Declarations [63] 
also the civil society is encouraged to make its own contribution to 
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the discussed undertaking [64]. In December 2012 there was a special 
consultation meeting organized for the purpose of dissemination 
information concerning the main shortcomings in the field of ECthR 
judgments’ execution and then the participants were asked to present 
their opinions till the half of 2013 [65].

Quite intentionally I invoked in the title of my presentation the 
term «effectiveness» which is for sure broader than a mere execution. As 
it is commonly known the ECthR judgments have a binding effect inter 
partes. however, both in the doctrine [66] as well as in the viewpoint of 
the Council of Europe [67] the third parties effect would be a strong step 
towards the solid and effective protection of human rights in Europe.

Conclusion – proposals de lege ferenda
As it is easy conclude in Poland we have quite a solid background 

allowing proper execution of the ECthR judgments. however, the 
statistical data are not that perfect which immediately formulates the 
question what else should be done. To be quite honest – despite this 
extensive domestic background serving the proper execution of the 
ECthR judgments – we are still (as it was mentioned earlier) not in 
a comfortable situation. Sometimes too many mechanisms can fail if 
there is not a proper coordination of their activity. I fully agree with 
the postulate that in Poland a central organ responsible for execution 
of ECthR judgments is needed at least as the organ of full supervision. 
Another factor worth considering is the precision of the legal status of 
the ECthR judgments in Polish legal system. Despite lots of good work 
hat have been already done there are still opinions of the specialists 
concerning the necessity of improvement of cooperation between all 
the organs engaged in the execution process. The same can be said 
about better dissemination and publication of the relevant information. 
Last but not least, there is even a postulate concerning the disciplinary 
responsibility of persons who are individually responsible for the 
violation of human rights in particular cases [68].

Besides this formal steps some more educational action is still 
necessary. Thus, I fully agree with all those proposals which expose the 
necessity of solid dissemination of information between professionals as 
well as other parts of population to explain the specificity of the EChR 
individual complaint procedure.

It is extremely important, as – what has been mentioned above – that 
the civil society can play an important role in creating the positive and 



186

inspiring climate towards the fulfillment of Poland of its international 
obligations. Thus, lots of a further work is necessary in the field to create 
a real lobby groups in this regard.

Just as the end of this Polish story I would like to present a very 
specific case, where the breach of the EChR was «repaired» before the 
final judgment of the EChR was delivered. This is a kind of academic 
example concerning illegal practice which happened in Poland under 
old Code of Criminal Procedure of 1969 [69]. According to the binding 
rules the term of detention pending trial was regulated precisely only at 
the stage of the investigation. There was a visible gap in law as far as 
the accused and detained person was sent to the court; the Code simple 
did not regulate that any formal prolongation of detention pending trial 
should be based on a formal decision of the court.

Polish courts solved the problem in the easiest way, i. e. they 
assumed that because the defendant was at their disposal they do not 
need to formally decide about his/her staying in detention. Such a 
situation was evidently against the standard of Article 5 of the EChR. 
The attitude of the Strasbourg Court was more than obvious (a violation 
of Article 5 of the EChR). But what is interesting in this case the Polish 
Supreme Court in its resolution (no. I kZP 23/97) of 2 September 1997 
(three years before the ECthR judgment) corrected the situation in that 
sense that the all courts «had the duty to consider whether detention 
needs to be continued and to give an appropriate decision on this matter».

To keep in mind this example let me conclude that sometimes a 
final verdict is not necessary for improving the domestic legal system – it 
is simply just an old fashion of «good will and good faith» or even only a 
rational thinking in realizing particular international obligations.
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права і свободи, які гарантуються конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод, повинні забезпечуватися, 
перш за все, на національному рівні та захищатися судовими орга
нами державучасниць. ефективність загальноєвропейської систе
ми захисту прав перебуває у прямій залежності від національних 
правопорядків. Найвищі судові органи державучасниць конвенції 
є основними суб’єктами взаємодії між Європейським судом з прав 
людини і національними судовими системами. приведення судової 
практики держави у відповідність із міжнародними стандартами, 
підвищення ефективності засобів правового захисту покладається, 
передусім, на верховні суди держав, які є невід’ємною складовою 
загальноєвропейської системи захисту прав. їм належить найваж
ливіша роль у процесі імплементації європейських стандартів у 
сфері захисту прав людини, у зв’язку з чим найвищий судовий ор
ган повинен мати відповідний обсяг повноважень, необхідних для 
здійснення цих функцій.

забезпечувати додержання державою положень конвенції, 
порушення яких встановлене рішенням Європейського суду, усу
вати недоліки системного характеру, що лежать в основі виявлено
го судом порушення, а також усувати підстави для надходження 
до суду заяв проти україни, спричинені проблемою, що вже була 
предметом розгляду в суді, покликані заходи загального характе
ру, які спрямовані на усунення системної проблеми та її першо
причини.

основні проблеми, які призводять до констатації Європей
ським судом порушень україною положень конвенції, з року в рік 
є незмінними. це, зокрема, невиконання або тривале виконання 
рішень національних судів, тривале кримінальне провадження 
та розгляд справ у судах, неефективність розслідування певної 
категорії справ, недоліки законодавства та судової практики, які 
призводять до тримання особи під вартою без належної законної 
підстави, неналежні умови тримання осіб, що перебувають під 
контролем держави, а також недоліки законодавства й судової прак
тики, які призводять до порушення принципу юридичної визначе
ності, права доступу до суду та права на справедливий судовий 
розгляд. парламентська асамблея ради Європи звертає особливу 
увагу на широке розповсюдження в україні невиконання рішень 
національних судів і незаконне затримання й надмірну тривалість 
попереднього утримання під вартою і закликає до запровадження 
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ефективних внутрішніх механізмів щодо швидкого виконання рі
шень Європейського суду.

забезпечення повторного розгляду справи національним су
дом після прийняття Європейським судом рішення проти україни 
є одним із додаткових заходів індивідуального характеру, що пе
редбачені українським законом у рамках відновлення порушених 
прав.

згідно з процесуальними нормами різних юрисдикцій, у разі 
перегляду справи в результаті встановлення Європейським судом 
порушень україною своїх міжнародних зобов’язань верховний 
суд україни вправі скасувати оскаржуване судове рішення повніс
тю або частково і направити справу на новий розгляд до суду, який 
його ухвалив, або ухвалити нове судове рішення.

На даний час повноваження верховного суду ухвалювати 
нове рішення, незалежно від підстави для перегляду справи, не ре
алізуються, оскільки вони перебувають у системному протиріччі 
з рештою відповідних положень процесуальних кодексів різних 
юрисдикцій, згідно з якими, верховний суд переглядає виключно 
рішення суду касаційної інстанції, а без втручання в рішення судів 
першої й апеляційної інстанції ухвалити нове (остаточне) рішення 
по суті справи є неможливим. разом із тим, наявність у верховного 
суду можливості не лише повертати справу на новий розгляд, ска
сувавши незаконне судове рішення, але й ухвалювати остаточне 
рішення у справі дозволила б йому дієвіше впливати на виправлен
ня порушень, констатованих Європейським судом, оперативніше, у 
стислі строки відновлювати порушені права та ефективніше впро
ваджувати високі стандарти конвенції.

існує й інша проблема з переглядом судових рішень у разі 
встановлення Європейським судом порушення україною міжна
родних зобов’язань при вирішенні справи судом.

у нормах, які визначають порядок допуску справ із цієї під
стави до провадження верховного суду, законодавець заклав по
вноваження вищих судів прийняти до свого провадження справу, 
в якій останні установлять, що порушення україною міжнародних 
зобов’язань є наслідком недотримання норм процесуального пра
ва. така позиція законодавця призвела до суперечності норми про 
допуск із положеннями як процесуальних кодексів різних юрис
дикцій, так і закону україни «про судоустрій і статус суддів», які 
не обмежують процесуальні повноваження суду найвищої інстан
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ції переглядом судових рішень лише в тих справах, де порушен
ня україною міжнародних зобов’язань є наслідком недотримання 
норм матеріального права.

Багатьом фахівцям такий розподіл компетенції між верхо
вним судом та вищими судами видається штучним, оскільки кла
сифікація правових норм у теорії права за предметом правового 
регулювання на матеріальні та процесуальні не свідчить про їх 
реальне існування окремо один від одного, адже встановлення 
будьякого правила поведінки (матеріальні норми) потребує визна
чення форм, методів порядку їх реалізації (процесуальні норми). у 
практиці Європейського суду і в тексті конвенції відсутній розпо
діл на норми матеріального і процесуального характеру у розумін
ні вітчизняної доктрини, оскільки ця міжнародна судова установа 
керується принципом автономності тлумачення норм конвенції, 
що полягає у незалежності її висновків від поширеного в окремих 
державах розуміння того чи іншого поняття. і нарешті, в цьому 
аспекті постає питання про підсудність справи у разі встановлення 
міжнародною судовою установою порушень, які б одночасно мали 
матеріальний та процесуальний характер.

оскільки юрисдикція Європейського суду, яка поширюється 
на питання тлумачення і застосування конвенції та протоколів до 
неї, стосується насамперед загальних засад судочинства, то вста
новлення вищими спеціалізованими судами при допуску справи, 
недотримання яких саме норм – матеріального чи процесуального 
права – призвело до порушення україною міжнародних зобов’язань 
у конкретній справі, є проблематичним.

як наслідок, наприклад, у межах кримінальної юрисдикції з 
часу дії норми про допуск справ через суд касаційної інстанції, до 
провадження верховного суду у 2012 році було допущено лише 
одну справу, в результаті розгляду якої відмовлено в задоволенні 
заяви, оскільки рішенням Європейського суду не було констато
вано таких порушень прав заявника, які б вимагали її повторного 
розгляду.

Натомість вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і 
кримінальних справ, установивши за результатами розгляду питан
ня про допуск, що порушення україною міжнародних зобов’язань 
є наслідком недотримання норм процесуального права, у 2012 році 
прийняв до свого розгляду 16  кримінальних справ.
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загалом відсоток допуску справ вищими спеціалізованими 
судами до провадження верховного суду становить у 2012 році 
менше 10, а у 2011 році – менше 11.

відмова ж у допуску справи до провадження верховного 
суду, незалежно від підстави для її перегляду, не узгоджується із 
загальними засадами судочинства й обмежує сторони у праві на 
доступ до правосуддя з метою захисту їхніх прав, свобод та закон
них інтересів у найвищому національному судовому органі.

Наведене дає підстави обговорити питання про внесення змін 
до процесуальних кодексів усіх юрисдикцій щодо надання сторо
нам провадження права на оскарження до верховного суду рішен
ня про відмову в допуску справи.

слід зазначити, що процедура розгляду вищими судами 
справ, у яких вони встановлять, що констатоване Європейським 
судом порушення україною своїх міжнародних зобов’язань є ре
зультатом недотримання норм процесуального права, не врегульо
вана чинними процесуальними кодексами, у результаті чого вищі 
суди посилаються на відповідні норми кодексів, що регламентують 
процесуальну діяльність верховного суду.

одним із результатів роз’єднання між судами процесуальних 
повноважень щодо перегляду судових рішень на цій підставі є й те, 
що суд нижчої інстанції переглядає не тільки власне судове рішен
ня, чим порушується принцип «ніхто не може бути суддею у своїй 
власній справі», а й рішення суду найвищої інстанції – верховного.

окрім труднощів із реалізацією наявних у верховного суду 
повноважень, існує практична необхідність у розширенні переліку 
підстав для перегляду справ з урахуванням їх галузевих особли
востей. адже судові помилки та недоліки судочинства, які трапля
ються на практиці, не обмежуються проблемою неоднакового за
стосування норм матеріального права. зокрема, саме на проблемах 
процесуального характеру зосереджено увагу в рішеннях Європей
ського суду, тоді як найвищий судовий орган україни позбавлений 
можливості забезпечити громадянам відповідний судовий захист 
із питань істотних порушень вимог процесуального закону, які пе
решкодили або могли перешкодити суду ухвалити законне та об
ґрунтоване судове рішення.

Наприклад, у кримінальному процесі передусім ідеться про 
особу обвинуваченого, засудженого та справедливий вирок у рам
ках конкретної кримінальної справи, за якою стоїть доля людини 
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(і не однієї), і впродовж розумного строку необхідно вирішити пи
тання про обґрунтованість її затримання або засудження. прак
тика перегляду судових рішень у кримінальних справах з підстав 
неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих 
самих норм закону україни про кримінальну відповідальність 
щодо подібних суспільно небезпечних діянь засвідчила, що осо
бам, які подають заяву про перегляд, важко віднайти та підібрати 
судові рішення, в яких, за однакових фактичних обставин справи, 
подібні суспільно небезпечні діяння отримали різну правову оцін
ку. особливо особі, яка перебуває під вартою або в місцях позбав
лення волі.

тому, враховуючи особливості кримінального судочинства, 
є доцільним виключити з відповідної кримінальної процесуаль
ної норми вказівку на подібні суспільно небезпечні діяння, а та
кож надати верховному суду україни повноваження переглядати 
судові рішення на підставі зазначених у статті 412 кримінального 
процесуального кодексу істотних порушень вимог кримінального 
процесуального закону та на підставі неправильного застосування 
кримінального закону, що потягло безпідставне засудження особи 
або застосування закону про більш тяжке кримінальне правопору
шення. це надало б системні процесуальні можливості виправити 
судову помилку у кримінальноправовій оцінці суспільно небез
печних діянь особи в розумний строк та забезпечити однакове за
стосування судами норм матеріального і процесуального права.

внесення таких законодавчих змін забезпечило б сторонам 
провадження додаткову гарантію захисту своїх прав, свобод та 
законних інтересів у найвищому судовому органі україни, змен
шило би приводи для звернення громадян по захист своїх прав до 
Європейського суду і стало б найефективнішим засобом для попе
редження спорів громадянина з державою в міжнародній судовій 
установі.
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Бабін Б. В. Програмне правове забезпечення виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини в 
Україні. – стаття.
у статті визначено специфіку програмного правового забезпечення 
реалізації в україні норм та практики Єспл, вироблено пропозиції 
з удосконалення такого забезпечення. автор визначився із роллю та 
перспективами застосування державних програм розвитку, цільових 
та інтеграційних програм у відповідних процесах, дослідив значен
ня нормотворчого та бюджетного програмування у цій сфері, вказав 
на наявні недоліки відповідних правових механізмів та ув’язаної з 
ними державної політики. запропоновано схвалення державної ці
льової програми із запровадження в україні стандартів Європей
ської конвенції про права людини та відповідної практики Єспл на 
п’ятирічний період із визначенням міністерства юстиції україни як 
її головного відповідального виконавця.
Ключові слова: програмне правове регулювання, рішення Єспл, 
практика Єспл, бюджетні програми, інтеграційні програми, нор
мотворчі програми, програми розвитку, цільові програми.

Бабин Б. В. Программное правовое обеспечение исполнения ре-
шений и применения практики Европейского суда по правам че-
ловека в Украине. – статья.
в статье определена специфика программного правового обеспече
ния реализации в украине норм и практики еспч, разработаны пред
ложения по совершенствованию такого обеспечения. автор опре
делился с ролью и перспективами использования государственных 
программ развития, целевых и интеграционных программ в соответ
ствующих правовых процессах, исследовал значение нормотворчес
кого и бюджетного программирования в данной сфере, указал на 
имеющиеся недостатки соответствующих правовых механизмов и 
увязанной с ними государственной политики. предложено приня
тие государственной целевой программы по внедрению в украине 
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стандартов европейской конвенции о правах человека и соответ
ствующей практики еспч на пятилетний период с определением 
министерства юстиции украины как ее главного ответственного 
исполнителя.
Ключевые слова: программное правовое регулирование, решение 
еспч, практика еспч, бюджетные программы, интеграционные 
программы, нормотворческие программы, программы развития, 
целевые программы.

Babin B. V. Programming Legal Prohibition of implementing the 
Decisions and Application the Practice of European Court of Human 
rights in ukraine. – Article.
The article outlines the specifics of programming legal prohibition the re
alization ECthR’s norms and practice in Ukraine, it produces the propos
als for improving such programmatic implementation. Author determined 
the role and prospects of using the state development programs, state 
targeted and integration programs in relevant legal processes, investigat
ed the value of the legislative and budgetary programming in this area, 
pointed out the disadvantages of specified legal mechanisms and of the 
state policy, tallied with them. There proposed approving the State target 
program for implementation in Ukraine of the standards of the EChR and 
the relevant case law of the ECthR on fiveyear period with the definition 
of the Ministry of Justice of Ukraine as its main responsible body.
Keywords: programming legal regulation, ECthR decisions, ECthR 
practice, budget programs, integration programs, legislative programs, 
development programs, targeted programs.

дослідження програмних правових механізмів імплементації 
в україни практики Єспл та виконання його рішень може бути не 
тільки яскравим прикладом широти застосування програмного ре
гулювання у сучасних правових системах; це питання має величез
ну практичну значущість. адже бюджетне, організаційне, кадрове, 
нормотворче забезпечення реалізації в україні норм та стандартів, 
вироблених Єспл, сьогодні активно використовує програмні ме
ханізми, майже не висвітлені у сучасній правовій доктрині. отже 
метою цієї статі є визначення специфіки програмного правового 
забезпечення реалізації в україні норм та практики Єспл, виро
блення пропозицій з удосконалення такого забезпечення.

для цього необхідно визначитися із роллю загальнодержавних 
програм розвитку, цільових та імплементаційних програм у відпо
відних процесах, дослідити значення нормотворчого та бюджетно
го програмування, визначитися із формами розвитку відповідних 
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програмних правових механізмів. програмне правове регулюван
ня висвітлювалися у роботах о. ю. іваницького, в. о. клочкова, 
в. о. кроленко, ю. к. лобової, і. п. поповської, е. в. третьяка, 
к. в. удовенко та ін., але питання імплементації норм міжнарод
ного права у цих роботах висвітлювалося доволі оглядово, питання 
програмного правового забезпечення співпраці україни та Єспл 
не підіймалися.

програмне правове регулювання щодо національного ви
конання рішень Єспл та імплементації його практики визна
ється на європейському міжнародноправовому просторі, про що 
свідчить, зокрема, зміст інтерлакенської декларації від 19 лютого 
2010 р., схваленій на конференції високого рівня, проведеній за 
ініціативою швейцарського головування у комітеті міністрів рЄ. 
конференцією було схвалено план дій як «інструмент політично
го спрямування процесу реформування у напрямку забезпечення 
довготермінової ефективності конвенційної системи», що стосу
вався діяльності Єспл.

задля виконання цього плану дій, конференція поставила за
гальних 8 завдань комітету міністрів та генеральному секретареві 
рЄ, державам та самому Єспл. при цьому план дій встановлював 
низку пропозицій щодо:

– права на індивідуальне звернення (3 позиції);
– виконання конвенції 1950 р. на національному рівні (2 за

гальні позиції та 6 завдань до держав рЄ);
– відсіювання заяв до Єспл (3 завдання до держав та Єспл);
– повторюваних заяв до Єспл (пропозиції до Єспл, держав 

та комітету міністрів рЄ);
– діяльності Єспл (заклики до держав рЄ та самої рЄ, а також 

до Єспл);
– нагляд за виконанням рішень Єспл (два завдання до комі

тету міністрів рЄ);
– спрощення процедури внесення змін до конвенції 1950 р. [1].
розуміння потреби застосування програмного регулятивного 

підходу у цій площині відображається й у двосторонніх докумен
тах, присвячених удосконаленню та забезпеченню співпраці украї
ни з рЄ. у цьому контексті можна вказати на план дій рЄ для укра
їни 20082011 від 25 червня 2008 р., у розділі і якого вказувалося, 
що «необхідно й далі докладати зусилля на ниві навчання ключо
вих професійних груп із питань Єкпл». для цього планом пропо
нувалося організувати додаткове навчання щодо стандартів Єкпл 
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і практики Єспл для суддів, прокурорів, адвокатів, посадових 
осіб правоохоронних органів, неурядових організацій, працівників 
секретаріатів уповноваженого із прав людини й урядового впо
вноваженого у справах Єспл, працівників установ кримінально
виконавчої системи, «продовжувати заходи співпраці щодо вико
нання рішень Єспл» [3].

вказаний план передбачав реалізацію дворічного проекту 
«підвищення рівня захисту й дотримання прав людини завдяки 
посиленню потенціалу окремих цільових груп (правників – суддів, 
прокурорів, адвокатів) і інститутів україни (включно з урядовим 
уповноваженим у справах Єспл) щодо використання в повсякден
ній роботі європейських стандартів і норм у царині прав людини» 
(грудень 2006 р. – грудень 2008 р.), як типового проекту рЄ у цій 
сфері. у свою чергу план дій рЄ для україни на 20112014 роки 
від 23 червня 2011 р. передбачав здійснення проекту «посилення 
захисту прав людини в контексті Європейської конвенції з прав 
людини шляхом зміцнення потенціалу урядового уповноважено
го в справах Єспл» протягом 20112014 рр. із загальною вартістю 
у 25000 євро. передбачалося, що заходи, запропоновані в рамках 
цього проекту, включатимуть надання експертної підтримки та за
безпечення навчання працівників секретаріату урядового вповно
важеного у справах Єспл щодо імплементації конвенції 1950 р. 
і діяльності Єспл, і, зокрема, проведення додаткового навчання 
щодо відповідних стандартів.

інший проект плану дій 2011 р. «посилення боротьби з жор
стоким поводженням і безкарністю» мав здійснюватися на роз
виток поточної спільної програми Єс та рЄ «Боротьба з жорсто
ким поводженням і безкарністю» та тривати з 1 липня 2011 р. до 
31 грудня 2013 р. із прогнозованою часткою для україни у 700000 
євро. джерелом обґрунтування проекту визначалися, серед іншо
го, рішення Єспл, в яких встановлено порушення з боку україни 
в зв’язку з жорстоким поводженням і неналежним розслідуванням, 
та інтерлакенська декларація. заходи проекту включали «підго
товку, видання та поширення національними мовами відповідних 
навчальних, освітньоінформаційних матеріалів, включаючи пре
цедентну практику Єспл» [3].

план дій 2011 р. також передбачав здійснення проекту «поси
лення професійної підготовки щодо Європейської конвенції з прав 
людини» з 1 лютого 2010 р. по 31 січня 2013 р. обсягом фінансу
вання 150000 євро для україни за рахунок регіональної програми 
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рЄ. метою програми було визначено сприяння національним за
кладам навчання суддів і прокурорів в повній інтеграції конвенції 
1950 р. у їхні навчальні програми і практику базової і безперервної 
освіти, з урахуванням національної системи навчання та досвіду. 
Наслідком реалізації проекту передбачалася інтеграція типових 
навчальних програм з питань конвенції 1950 р. в національні кур
си обов’язкової професійної підготовки суддів і прокурорів, з ви
користанням методології та засобів, що забезпечують доступ до 
матеріалів та інструментів конвенції, включно з доступними в ре
жимі онлайн.

інший проект плану дій 2011 р., «забезпечення ефектив
ної імплементації на національному рівні Європейської конвен
ції з прав людини ключовими групами правників» мав тривати з 
1 червня 2011 р. по 31 травня 2014 р. із загальним кошторисом у 
500000 євро. метою проекту було визначено розширення засто
сування конвенції 1950 р. ключовими групами фахівців у галузі 
права в їхній повсякденній роботі і сприяння зміцненню кадрово
го потенціалу національних навчальних закладів для забезпечення 
підготовки з питань конвенції; до джерел обґрунтування проекту 
було віднесено рішення Єспл, в яких встановлено порушення з 
боку україни та інтерлакенську декларацію. заходи включатимуть 
ознайомчі візити до Єспл, підготовку і розповсюдження відповід
них навчальних матеріалів [3].

таким чином можна побачити, що програмне регулювання 
відповідних процесі з боку рЄ носить насамперед характер під
тримки в україні загальних освітніх проектів, які носять достатньо 
формальний характер із вкрай сумнівною кінцевою ефективністю. 
водночас 1357 тис. євро, передбачені на вказані проекти протягом 
20112013 рр., є порівнянною сумою, як ми далі побачимо, із кошта
ми витрат державного бюджету на усі питання, пов’язані з співп
рацею україни та Єспл (510 % від щорічних бюджетних витрат).

На відміну від згаданих двосторонніх планів вимоги наці
ональних програмних актів з питань співпраці україни та рЄ є 
більш рельєфними. так, у плані заходів із виконання обов’язків та 
зобов’язань україни, що випливають з її членства в рЄ, затвердже
ному указом президента україни від 20 січня 2006 р. № 39/2006 уря
ду україни приписується забезпечити підготовку пропозицій до 
проекту закону про виконання рішень та застосування практики 
Єспл та супроводження його у парламенті; мзс україни разом 
з міністерством юстиції україни (мюу) були визначені відпові
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дальними за підготовку ратифікації україною протоколу № 14 до 
конвенції 1950 р.; ці заходи було передбачено планом на виконан
ня пп. 13.10 резолюції парЄ № 1466.

додатково вказаним планом заходів 2006 р. ставилися завдан
ня мюу та уповноваженому у справах дотримання конвенції про 
захист прав і основоположних свобод людини, а саме:

– створити умови для виконання рішень Єспл, забезпечен
ня права на подання індивідуальної заяви, сприяти реформуванню 
Єспл, для чого забезпечувати швидке та повне виконання рішень 
Єспл проти україни в частині індивідуальних та загальних за
ходів відповідно до пп. 13.10 резолюції парЄ № 1466, пп. 2.4.2. 
рекомендації парЄ № 1722);

– забезпечувати дружнє врегулювання із заявниками до 
Єспл з питань, що є предметом розгляду Єспл, в повторюваних 
(аналогічних) справах [18].

вказаний припис щодо дружнього регулювання можна зу
стріти й у планах заходів, спрямованих на виконання обов’язків та 
зобов’язань україни, що випливають з її членства в рЄ, затвердже
них відповідно розпорядженням кму від 23 липня 2008 р. № 1002
р. та указом президента україни від 12 січня 2011 р. № 24/2011. 
додатково план заходів 2008 р. ставив перед мюу та урядовим 
уповноваженим у справах Єспл завдання щодо:

– систематичного проведення інформаційнороз’яснювальної 
роботи з органами державної влади (щодо забезпечення реаліза
ції права особи на безперешкодне подання заяви до Єспл) та із 
фізичними та юридичними особами (щодо порядку звернення до 
Єспл);

– підготовки пропозицій щодо вжиття заходів індивідуально
го та загального характеру стосовно кожного рішення, винесено
го Єспл щодо країни, яким визнано факт порушення конвенції 
1950 р.; забезпечення своєчасного та повного виконання рішень 
Єспл.

план заходів 2011 р. також приписував мюу й іншим цен
тральним органам виконавчої влади створити умови для виконання 
рішень Європейського суду з прав людини, гарантувати права на 
подання індивідуальної заяви, забезпечувати належне виконання 
рішень Єспл проти україни в частині індивідуальних та загаль
них заходів, зновтаки із посиланням на пп. 13.10 резолюції парЄ 
№ 1466, пп. 2.4.2. рекомендації парЄ № 1722. водночас жодного 
додаткового організаційного та фінансового забезпечення відпо
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відної діяльності плани заходів 2006, 2008 та 2011 рр. не передба
чали, на форми та прядок бюджетного фінансування не впливали 
та навіть не булі корегованими з наведеними вище проектами рЄ в 
україни, присвяченими питанням Єспл [18].

варто вказати, що питання взаємодії з Єспл підіймаються 
й у програмних актах, присвячених співпраці україни та Єс. зо
крема, заходи щодо виконання у 2006 році плану дій україна – Єс, 
схвалені розпорядженням кабінету міністрів україни (кму) від 
27 квітня 2006 р. № 243р містили припис мюу щодо ефективного 
виконання рішення Єспл через «вжиття заходів, спрямованих на 
забезпечення виконання рішень та застосування практики Єспл»; 
аналогічні заходи на 2007 рік, схвалені розпорядженням кму від 
26 квітня 2007 р. № 238р, також згадували про потребу ефектив
ного виконання рішень Єспл, але конкретних пропозицій не міс
тили [8].

у порядку денному асоціації україна – Єс для підготовки 
та сприяння імплементації угоди про асоціацію, схваленому в Єс 
23 листопада 2009 р. у частині, присвяченій політичному діалогу в 
контексті питання «всебічного співробітництва з питань захисту 
прав людини і основних свобод», йдеться про продовження вико
нання україною «рішень Єспл та сприяння подальшому розвитку 
його практики, як основного джерела міжнародного права з прав 
людини, за підтримки Єс» [4]. рішення рНБоу від 12 березня 
2013 р., введене в дію указом президента № 127/2013, що містило 
перелік заходів з питань європейської інтеграції, приписувало, се
ред іншого, мюу вживати разом із іншими органами влади «за
ходів щодо забезпечення належного виконання в україні рішень 
Єспл стосовно умов відбування покарання засудженими, надання 
їм медичної допомоги» [17].

у плані першочергових заходів щодо інтеграції україни до 
Єс на 2013 рік, схваленому розпорядженням кму від 13 лютого 
2013 р. № 73р, мюу та іншим органам влади приписується, від
повідно до закону від 23 лютого 2006 р. № 3477IV «забезпечувати 
належне виконання рішень Єспл проти україни в частині індиві
дуальних та загальних підходів та у разі необхідності подавати в 
установленому порядку відповідні пропозиції» [11].

цікаво, але питання Єспл згадуються у програмах з питань 
співпраці україни та Нато. зокрема, у річних національних про
грамах на 2009 та 2010 роки з підготовки україни до набуття член
ства в організації північноатлантичного договору, затверджених 
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указами президента україни від 7 серпня 2009 р. № 600/2009 та 
від 3 лютого 2010 р. № 92/2010 відповідно у п. 1.1.1.3 «захист прав 
і свобод людини» стисло описувався механізм співпраці україни 
та Єспл і встановлювалася середньострокова ціль: «удосконали
ти порядок виконання рішень та застосування практики Єспл», 
без якоїсь її конкретизації. у річних національних програмах спів
робітництва україна – Нато на 2011 та 2012 роки, затверджених 
указами президента україни від 13 квітня 2011 р. № 468/2011 та від 
19 квітня 2012 р. № 273/2012 відповідно у аналогічному п. 1.1.1.3 вже 
не згадується про потребу в удосконаленні та стверджується, що 
«україна забезпечує виконання своїх зобов’язань у частині реаліза
ції рішень та застосування практики Єспл» [13].

варто відзначити, що сьогодні в ключових програмних право
вих актах україни питання Єспл не згадуються. зокрема, остан
ня чинна державна програма економічного і соціального розвитку 
україни на 2010 рік, схвалена законом від 20 травня 2010 № 2278
VI, у розділі 8 «удосконалення діяльності правоохоронних та судо
вих органів» не містила норм з питань Єспл. запропонована потім 
інша модель, президентського програмного регулювання, втілена 
у формі програми економічних реформ на 20102014 роки «за
можне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна 
держава» та щорічних Національних планах дій, схвалюваних з її 
впровадження, також не передбачала заходів з питань Єспл. жод
ної спеціалізованої державної цільової програми (дцп) з питань 
діяльності Єспл сьогодні в україні не схвалено. водночас питан
ня, пов’язані із діяльністю Єспл, підіймалися у низці концепцій 
дцп, схвалюваних в останні роки.

так, концепція дцп реформування державної кримінально
виконавчої служби на період до 2017 року, схвалена розпоряджен
ням кму від 26 листопада 2008 р. № 1511р у власній аналітич
ній частині вказує, що «політика україни у сфері кримінальних і 
кримінальновиконавчих правовідносин спрямовується на приве
дення їх у відповідність з рішенням Єспл у справах проти укра
їни щодо заборони катування». концепція дцп формування сис
теми безоплатної правової допомоги на 20132017 роки, схвалена 
розпорядженням кму від 4 липня 2012 р. № 435р констатує, що 
«практика надання безоплатної правової допомоги в україні зали
шається незадовільною, що призводить до прийняття численних 
рішень Єспл проти україни в частині права на справедливий суд, 
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призначення захисника та забезпечення осіб безоплатною право
вою допомогою» [21].

при цьому, як приклад, у концепції згадано декілька виріше
них Єспл справ, а саме: «Бортник проти україни» № 39528/04, 
«Нечипорук та йонкало проти україни» № 42310/04, «Балицький 
проти україни» № 12793/03 як додаткове обґрунтування потреби 
утворення механізмів безоплатної правової допомоги. до очікува
них результатів виконання відповідної дцп її концепція віднесла 
сформування ефективної розгалуженої системи безоплатної пра
вової допомоги, що забезпечить, серед іншого, «зменшення кіль
кості звернень до Єспл щодо порушення україною зобов’язань у 
сфері захисту прав людини, оскільки у національних інстанціях 
буде забезпечено доступ осіб до правової допомоги та справедли
вого судочинства» [21]. втім, обидві дцп, схвалені за наведеними 
концепціями, жодних гадок про Єспл не містили.

серед інших спеціалізованих програмних актів можна навес
ти план заходів на 2006 рік із запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансу
ванню тероризму, затверджений постановою кму від 18 березня 
2006 р. № 359, який пропонував мюу розробити відповідні зміни 
до законодавства «з урахуванням практики Єспл» [10]. але біль
шість спеціалізованих програмних актів, де згадуються аспекти 
діяльності Єспл, стосуються аспектів удосконалення вітчизняної 
системи судоустрою та судочинства, хоча згадки про Єспл навіть 
у цих тематичних програмних актах слід визнати епізодичними.

так, у плані заходів на 2006 рік щодо вдосконалення судового 
устрою та забезпечення справедливого судочинства в україні від
повідно до європейських стандартів, затвердженому указом прези
дента україни від 20 березня 2006 р. № 242/2006 про Єспл згаду
ється лише у контексті потреби запровадження кваліфікаційного 
іспиту для суддів, складовим елементом якого мала бути перевірка 
знання практики Єспл [19].

концепція вдосконалення судівництва для утвердження спра
ведливого суду в україні відповідно до європейських стандартів, 
затверджена указом президента україни від 10 травня 2006 р. 
№ 361/2006, у розділі VI також визначала за доцільне включення 
до конкурсу на посаду судді «обов’язкову перевірку рівня знань» 
щодо практики Єспл. також ця концепція у розділах і та ііі по
силалася на практику Єспл як на аргумент у питаннях удоско
налення системи судочинства та скасування військових судів. до
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датково наведена концепція відзначала у розділі X, що «необхідно 
виробити ефективні механізми виконання …рішень Єспл» [15], 
незважаючи на той факт, що на час схвалення концепції базовий 
закон «про виконання рішень та застосування практики Єспл» 
від 23 лютого 2006 р. № 3477IV [5] у цій сфері вже діяв.

додамо, що його схвалення, серед іншого, сприяло з’явленню 
у Національному плані дій із забезпечення належного виконання 
рішень судів, схваленому указом президента україни від 27 черв
ня 2006 р. № 587/2006, припису мюу та міністерству фінансів 
україни (мФу) до третього кварталу 2006 р. з метою забезпечення 
належного виконання рішень Єспл подати пропозиції щодо при
ведення нормативноправових актів у відповідність із вимогами 
згаданого закону україни та практикою Єспл [16].

додатково слід вказати на план першочергових заходів щодо 
усунення недоліків системного характеру, що призводять до неви
конання рішень національних судів, затверджений розпоряджен
ням кму від 11 лютого 2010 р. № 222р, який приписував мФу та 
мюу протягом I кварталу 2010 р. передбачити у проекті закону 
про державний бюджет україни на 2010 р. кошти, необхідні для 
виплати відшкодування відповідно до пілотного рішення Єспл у 
справі «іванов проти україни» [12]. варто вказати, що цей приклад 
зв’язку між загальними програмними актами та бюджетним проце
сом є виключенням з загальної тенденції, про що мова йтиме далі.

певне значення у механізмах програмного регулювання про
цесів у сфері діяльності Єспл в україні мають такі акти парла
ментського програмування, як порядки денні сесій верховної 
ради україни (вру), схвалювані її постановами. аналіз питань, 
підготовлені до розгляду на пленарних засіданнях у період 2006
2013 рр. (тобто після схвалення чинного закону від 23 лютого 
2006 р. № 3477IV, який регламентує питання виконання в укра
їні рішень та запровадження практики Єспл) свідчить про нео
дноразові спроби змін та/або удосконалення відповідних право
вих механізмів. так, до порядку денного другої сесії вру п’ятого 
скликання (постанова вру від 12 вересня 2006 р.) було включено 
депутатський проект № 2438 про виконання рішень Єспл (пода
вач – с. головатий); у порядку денному третьої сесії вру п’ятого 
скликання (постанова вру від 8 лютого 2007 р.) було включено 
урядовий законопроект № 2463 про внесення змін до закону «про 
виконавче провадження» щодо виконання рішень Єспл. у поряд
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ках денних третьоїшостої сесії вру шостого скликання жодних 
законопроектів з питань, пов’язаних з Єспл, не містилося [20].

втім, у порядках денних сьомої та восьмої сесії вру шос
того скликання (постанови вру від 7 вересня 2010 р. та від 1 лю
того 2011 р. відповідно) згадувалося про урядовий законопроект 
№ 6358 про внесення змін до закону від 23 лютого 2006 р. № 3477
IV; цей проект було в цілому впроваджено у форму закону україни 
від 15 березня 2011 р. № 3135VI що стосувався удосконалення про
цедури компенсацій, встановленій законом від 23 лютого 2006 р. 
№ 3477IV.

у 20122013 рр. порядки денні сесій відображають зростання 
зацікавлення народних депутатів у перегляді закону від 23 люто
го 2006 р. № 3477IV. так, порядок денний десятої сесії вру шос
того скликання, схвалений постановою вру від 7 лютого 2012 р., 
згадував про законопроекти № 9458 та № 9489 про внесення змін 
до закону від 23 лютого 2006 р. № 3477IV (подавач – с. голова
тий). порядок денний одинадцятої сесії вру шостого скликання, 
схвалений постановою вру від 6 вересня 2012 р. як знов вказує 
на законопроект № 9458, так і згадує депутатський проект закону 
№ 10460 про внесення змін до закону № 3477IV щодо прискорення 
виконання судових рішень (подавач – л. григорович) [20].

цікаво, що порядок денний другої сесії вру сьомого скликан
ня, схвалений постановою вру від 2 квітня 2013 р., містив рекордну 
кількість законопроектів, що стосувалися Єспл, усі вони були ви
сунутими шляхом депутатської ініціативи. так, про внесення змін 
до закону № 3477IV йшлося у законопроектах № 0928 та № 2237 
(подавач – с. лабазюк); низка законопроектів пропонувала альтер
нативний закону № 3477IV правовий механізм шляхом внесення 
змін до низи законів україни; це законопроекти № 2019 п. пе
тренка, № 2268 та № 2269 а. яценюка та № 2306 о. Фельдмана. 
крім того м. катеринчуком було запропоновано проект постанови 
про виконання рішення Єспл у конкретній справі «волков проти 
україни» [20].

вказані порядки денні свідчать про недоліки програмування 
законотворчості парламенту у цій сфері, адже вони не є пов’язаними 
із планами законотворчих робіт вру (де згадок про законопроекти 
з проблем Єспл останні роки немає) та не призводять до реальних 
змін у відповідній нормативноправовій базі. також варто вказати 
на програмування законотворчості кму шляхом схвалення що
річних орієнтовних планів законопроектних робіт уряду. зокрема, 



210

згаданий вище урядовий законопроект № 6358 було фактично пе
редбачено орієнтовним планом законопроектних робіт на 2009 рік, 
схваленим розпорядженням кму від 18 лютого 2009 р. за № 116, 
його мало протягом року опрацювати мюу. тим самим можна по
бачити, що процес внесення відповідних змін до закону № 3477IV 
затягнувся три роки, що не можна визнати повністю ефективним, 
незважаючи на наявність елементів правового програмування вка
заного процесу. варто вказати, що орієнтовний план законопроек
тної роботи на 2006 рік, схвалений постановою кму від 25 травня 
2006 р., також передбачав законопроект № 87 про внесення змін 
законодавства щодо листування засуджених з Єспл [9].

особливе значення у програмному правовому забезпеченні 
виконанні в україні рішень Єспл має бюджетне програмування. 
Бюджетне програмування було запроваджено Бюджетним кодек
сом україни 2001 р. та отримало подальший розвиток у Бюджет
ному кодексі 2010 р. його нормативне відображення міститься у 
додатках № 3 до законів про державний бюджет україни (дБу) 
за відповідний рік, що визначають розподіл витрат дБу за бю
джетними програмами [7]. з 2003 р. у вказаному додатку до дБу 
є бюджетна програма 3601150 0133, що у 20032005 рр. мала назву 
«забезпечення захисту прав та інтересів україни під час розгляду 
справ у закордонних юрисдикційних органах», яка з 2007 р. йме
нується, як «забезпечення захисту прав та інтересів україни під 
час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних 
органах справ за участю іноземного суб’єкта та україни», фінан
сується із загального фонду державного бюджету (за обсягами 
щорічного фінансування див. таблицю 1), головним розпорядни
ком бюджетних коштів визначено міністерство юстиції україни 
(мюу).

цікаво, що фінансування виконання рішень Єспл в україни 
знайшло своє відображення у програмах дБу пізніше та не одразу 
знайшло чітку нормативну форму. відповідні витрати у дБу відо
бражені з 2004 р.; у вказаному та наступному році вони полягали у 
програмі 3511280 0133 «платежі на виконання рішень закордонних 
юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ 
проти україни» та здійснювалися із коштів резервного фонду мі
ністерства фінансів україни (мФу). з 2006 р., після відповідних 
змін у законодавстві головним розпорядником відповідних коштів 
було визначено мюу, вказана бюджетна програма, із збережен
ням власної назви, отримала код 3601170 0133, із фінансуванням з 
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загального фонду дБу у вигляді видатків споживання (за обсяга
ми щорічного фінансування див. таблицю 1). варто додати, що у 
2008 р., за цією ж програмою, крім фінансування виконання рішень 
Єспл, здійснювалося погашення заборгованості із заробітної пла
ти, належної для виплати, звільненим працівникам дБпк «атом
спецбуд» [7].

табл. 1.

принципи відображення бюджетних програм у дБу не да
ють змоги деталізувати відповідні витрати держави за напрямами 
та визначити їх ефективність; водночас відповідні відомості міс
тяться у паспортах бюджетних програм, які схвалюються спіль
ним наказом головного розпорядника бюджетних коштів та мФу 
відповідно до вимог бюджетного законодавства. цікаво зробити 
порівняльний аналіз паспорту заданої вище бюджетної програми 
3601150 0133 за 2007 та 2012 роки відповідно [2]; [6].

паспорт вказаної бюджетної програми 3601150 0133 на 
2007 рік був схвалений наказом мюу та мФу від 30 липня 2007 р. 
№ 576/5/902, а на 2012 рік – наказом мюу та мФу від 10 лютого 
2012 р. № 235/5/142 (яким було схвалено паспорти усіх бюджетних 
програм мюу, зокрема й 3601170 0133). у цих паспортах апарат 
мюу визначався, як відповідальний виконавець програми, при 
цьому паспорт вказував на законодавчі підстави щодо власного ви
конання; при цьому про певні державні цільові та інші програми 



212

у паспортах 2007 та 2012 років не згадувалося. метою бюджетної 
програми 2007 р. було визначено фінансування витрат, пов’язаних 
із забезпеченням прав та інтересів держави україна під час роз
гляду справ у закордонних юрисдикційних органах та витрат, 
пов’язаних із забезпеченням представництва україни під час роз
гляду справ у Єспл, завдання програми відповідний паспорт не 
містив.

мета бюджетної програми мала інше формулювання, адже 
полягала у забезпеченні захисту прав та інтересів україни у за
кордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного 
суб’єкта та україни та під час розгляду справ в Єспл. до завдань 
бюджетної програми вказаний паспорт відносив:

– фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням захисту 
прав та інтересів україни під час урегулювання спорів, розгляду 
у закордонних юрисдикційних органів справ за участю іноземного 
суб’єкту та україни;

– фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням заходів 
щодо представництва в Єспл;

– досудове урегулювання спорів, стосовно яких існує загроза 
пред’явлення іноземним суб’єктом позову до україни та врегулю
вання спору шляхом примирення під час розгляду у закордонному 
юрисдикційному органі справи, учасником якої є україна;

– недопущення неправомірних стягнень сум позовних вимог, 
заявлених іноземними суб’єктами, з державного бюджету україни;

– забезпечення виконання зобов’язань, взятих державою 
україна під час укладання міжнародних договорів;

– забезпечення прав та інтересів держави під час розгляду 
Єспл справ щодо україни [6].

цікавим є розподіл коштів програми у її паспорті за напряма
ми діяльності, адже паспорт 2007 р. передбачав виділити на «за
безпечення прав та інтересів україни під час розгляду справ у за
кордонних юрисдикційних органах» 92,3 % від загального обсягу 
коштів, а на забезпечення представництва україни в Єспл – ре
шту (7,7 %). паспорт 2012 р. на «забезпечення захисту прав та ін
тересів україни під час урегулювання спорів, розгляду у закордон
них юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта 
та україни» передбачав виділення 60,6 % від загального обсягу ко
штів програми, на забезпечення захисту прав та інтересів україни 
в Єспл під час розгляду справ – лише 0,3 % від обсягу коштів, та 
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на погашення кредиторської заборгованості – решту у формі 39 % 
від бюджетного фінансування (а саме – 31 620,3 тис. грн.).

у паспорті бюджетної програми 2007 р., на відміну від пас
порту 2012 р. було передбачено розподіл видатків за категоріями 
економічної класифікації (але без визначення відповідних сум ко
штів), на:

– придбання предметів постачання і матеріалів, оплата по
слуг та інші видатки (код 1130);

– видатки на відрядження (код 1140);
– окремі заходи по реалізації державних (регіональних) про

грам, не віднесені до заходів розвитку (код 1172) [6].
відповідно до вимог бюджетного законодавства обидві зга

дані паспорти бюджетних програм містили результативні показ
ники, що характеризують їх виконання, з розподілом на показни
ки затрат, продукту, ефективності та якості. у паспорті програми 
2007 р. показники затрат було розподілено на 11 груп, а у паспорті 
2012 р. – на 7 груп витрат з іншою їх класифікацією, хоча окремі 
напрямки залишилися в обох паспортах незмінними. зокрема, у 
паспорті 2007 р. було передбачено 7,3 % від усіх витрат на «сплату 
обов’язкових реєстраційних, інших платежів та внесків, пов’язаних 
з витратами на відкриття та провадження у справах, які розгляда
ються у закордонних юрисдикційних органах», у паспорті 2012 р. 
такі витрати склали 5,9 %. [2]; [6].

у паспорті 2007 р. 2,25 % витрат було спрямовано на оплату 
відряджень уповноважених осіб центральних органів виконавчої 
влади, участі експертів та свідків під час урегулювання спорів та 
розгляду справ за участю україни, ще 2,2 % витрат було призначе
но на оплату відряджень представників україни на судові засідан
ня, пов’язані з розглядом справ в Єспл, засідання комітетів ради 
Європи, та на «відрядження працівників по україні для збору ін
формації, вивчення обставин справи та вжиття визначених Єспл 
заходів». останньої категорії витрат паспорт 2012 р. не передбачав, 
а на відрядження уповноважених осіб центральних органів вико
навчої влади до Єспл у ньому передбачалося 0,1 % запланованих 
витрат.

цікаво, що у паспорті 2007 р. на оплату послуг юридичних 
радників, примирювачів, фахівців, інших осіб, що залучаються до 
захисту прав та інтересів україни в закордонних юрисдикційних 
органах, на підготовку відповідних «процесуальних документів та 
подання документальних доказів по справі» передбачалося витра
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тити 78,66 % усіх бюджетних витрат, у паспорті 2012 р. йшлося 
про 50,4 % витрат на ці потреби, включаючи витрати на іноземних 
фахівців та виключаючи витрати на підготовку процесуальних 
документів (які вочевидь за декілька років представники україни 
у Єспл навчилися робити самостійно). Незважаючи на відносне 
зменшення долі цих витрат їх фізичний обсяг зріс з 17 736,8 тис. 
грн. у 2007 р. до 72 149,2 тис. грн. певні невеликі видатки вказані 
паспорти передбачають для оплати видань «що стосується діяль
ності закордонних юрисдикційних органів» (0,02 % від витрат у 
паспорті 2007 р. та 0,003 % від витрат у паспорті 2012 р.). аналогіч
ну незначну частку у паспорті 2013 р. становили витрати на пере
клад, нотаріальні послуги та поштові відправлення й оплата послуг 
зв’язку (разом 0,2 %). варто додати, що паспорт 2007 р. об’єднав у 
загальні групи витрат як пов’язані з перекладом та комунікацією, 
так і витрати, пов’язані з досудовим мирним та дружнім урегулю
ванням спорів (разом 7 % від витрат), а також на «користування 
юридичною базою даних закордонних юрисдикційних органів, за
купівлю програмного забезпечення» (0,5 % від витрат) [2]; [6].

також паспорт вказаної бюджетної програми 2007 р. містить 
такі витрати, відсутні у паспорті 2012 р., як «проведення комплек
сних аналітичних досліджень матеріалів спорів та справ, експер
тиз» (0,5 % витрат), «фінансування витрат, пов’язаних з організа
цією та забезпеченням захисту прав і контролем за захистом прав 
та інтересів україни» 100,6 (ця вкрай невизначена стаття витрат 
склала 0,4 % від їх загального обсягу) та на «забезпечення діяль
ності архіву» 200,0 (0,9 % від усіх витрат). підґрунтям для визна
ння правомірності витрат цих коштів, за порядком 2007 р., мали 
слугувати такі відомості:

– інформація, звіти та рішення закордонних юрисдикційних 
органів;

– звіти департаменту представництва інтересів держави в су
дах україни та в закордонних юрисдикційних органах мюу;

– звіти секретаріату урядового уповноваженого у справах 
Єспл;

– рішення міжвідомчих робочих груп;
– рішення тендерного комітету;
– договори, рахунки;
– особисті рішення міністра юстиції;
– угоди про врегулювання спору та про дружнє врегулювання 

тощо.
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у паспорті 2012 р. до вказаних форм документальної звітнос
ті (з урахуванням змін назв відповідних структурних підрозділів 
мюу) було додано

– повідомлення/листи закордонних юрисдикційних органів;
– звіти про відрядження;
– висновки щодо доцільності витрат на оплату юридичних по

слуг, експертні висновки;
– акти наданих послуг, квитанції.
у частині розділу, що стосується продукту, отриманого вна

слідок реалізації відповідної бюджетної програми, у паспортах 
2007 та 2012 рр. відповідно містилися різноманітні кількісні показ
ники, що відображають відповідну публічну активність представ
ників україни. так, у паспорті 2007 р. передбачалося 10 випадків 
участі уповноважених службових осіб, експертів та свідків під час 
урегулювання спорів та розгляду справ (паспорт 2012 р. передбачав 
8 таких випадків). паспорт 2007 р. передбачав 10 випадків опра
цювання позовних вимог позивачів, досудового врегулювання, ви
роблення стратегії захисту, у той час як паспорт 2012 р. передбачав 
вже 52 таких випадки.

у паспорті 2007 р. передбачалося 20, а у паспорті 2012 р. – 
32 засідання міжвідомчих робочих груп для координації заходів 
та підвищення взаємодії заінтересованих органів та організацій 
підготовки пропозицій з організаційноправових, процедурних 
та інших питань. паспорт 2007 р. передбачав підготовку 250 за
уважень уряду україни у справах, що надходять на комунікацію 
уряду україни з Єспл, а паспорт 2012 р. передбачав 200 таких за
уважень протягом року. крім того, у паспорті 2007 р. йшлося про 
10 судових засідань Єспл за участю представників україни (пас
порт 2012 р. такий кількісний показник не враховував) [2]; [6].

паспорти бюджетних програм у вимірі показників ефектив
ності бюджетного фінансування пропонували використовувати 
наступні параметри. паспорт 2007 р. та паспорт 2012 р. встанов
лювали достатню ефективність бюджетного фінансування, якщо 
протягом року буде винесено 2 рішення Єспл на користь украї
ни, завдяки підготовці заперечень української сторони, 2 випадки 
досудового врегулювання спору або врегулювання спору шляхом 
примирення на користь україни. у паспорті 2007 р. достатньо 
ефективним вважалося фінансування за умов 20 випадків викрес
лення заяв з реєстру справ Єспл та закриття провадження проти 
україни протягом року (паспорт 2012 р. збільшив цей показник до 



216

мінімуму в 40 випадків). у паспорті 2007 р. до показників ефек
тивності фінансування також належав факт забезпечення захисту 
прав та інтересів україна у закордонних юрисдикційних органах за 
14 справами, неважливо від їх результату.

до показників якості бюджетного фінансування і паспорт 
2007 р., і паспорт 2012 р. відносять зменшення розміру позовних 
вимог, визначеного заявниками на 60 %; доцільність саме такої 
цифри варто пояснити бажанням авторів паспортів вийти на само
окупність бюджетної програми 3601150 0133, тобто витрачати на 
діяльність по захисту інтересів україни в Єспл менше, ніж витра
чалося б на виплати за позовами проти україни за умов відсутності 
такої діяльності [2]; [6].

таку сталість вимог якості важко корелювати з ужорсточення 
іншої вимоги, адже якщо у 2007 р. паспорт програми вимагав до
сягнення 12,5 % справ, вирішення яких протягом року закінчилось 
на користь держави україна (включаючи випадки досудового вре
гулювання спорів та примирення), то у паспорті 2012 р. містилася 
вимога щодо 28,6 % справ, вирішення яких мало закінчитися на 
користь україни протягом року, вже не згадуючи про випадки до
судового врегулювання та примирення. також варто вказати, що у 
2012 р. до критеріїв ефективності передбачалося погашення креди
торської заборгованості за минулі роки у 100 %, чим, до речі, вар
то пояснити рекордну для бюджетної програми 3601150 0133 суму 
фінансування у 2012 р. навіть на фоні загального зростання майже 
удвічі витрат за програмою 3601150 0133, починаючи з 2010 р.

у цілому аналіз показників паспортів вказаних бюджетних 
програм свідчить по їх штучний характер, зумовлений як враху
ванням авторами цих програм практичної ситуації у Єспл та ін
ших закордонних юрисдикційних структурах, так і їх власними 
міркуваннями з цього приводу. також контроль за розподілом ко
штів істотно ускладнюється невизначеністю переліку закордонних 
юрисдикційних органів, крім Єспл, співпрацю з якими мають 
здійснювати органи україни за ці кошти.

також варто дослідити паспорт бюджетної програми 
3601170 0133 на 2012 рік, затверджений вже згаданим наказом 
мюу та мФу від 10 лютого 2012 р. № 235/5/142. за цим паспортом 
мета вказаної бюджетної програми полягала у здійсненні заходів, 
пов’язаних з виконанням рішень Єспл та закордонних юрисдик
ційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти 
україни. цікаво, що напрями використання бюджетних коштів пе
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редбачали здійснення платежів, пов’язаних з вжиттям заходів з ви
конання рішень Єспл проти україни у обсязі 36,68 % від загаль
них витрат за програмою у вигляді 100762,9 тис. грн., але окремо 
вказали на витрати у вигляді погашення кредиторської заборгова
ності з виконання рішення Єспл у справі «тптк кераміст проти 
україни» (14,79 % від загальних витрат).

окремо у паспорті передбачалося фінансування витрат, 
пов’язаних із забезпеченням перекладу та опублікуванням повних 
текстів рішень Єспл українською мовою спеціалізованим у пи
таннях практики Єспл юридичним виданням (900,0 тис. грн. або 
0,9 % від загальних витрат). при цьому за програмою на решту її 
коштів також здійснювалося фінансування платежу за рішенням 
арбітражного інституту торгової палати стокгольму проти украї
ни у справі «Remington Worldwide Limited» № V (116/2008), рішен
ням міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів 
проти україни у справі за позовом «Inmaris Perestrojka Maritime 
Service gmbh» та ін. № ARB/08/8, а також витрат, пов’язаних із 
забезпеченням перекладу повних текстів цих рішень закордон
них юрисдикційних органів на українську мову та «інші послуги» 
(разом 47,64 % витрат за програмою, не пов’язаних із виконан
ням рішень Єспл). водночас цікаво, що результативні показни
ки вказаної бюджетної програми, за паспортом 2012 р., з платежів 
пов’язаних з вжиттям заходів з виконання рішень Єспл, окремо 
виділяють 1 000,0 тис. грн. на виконання рішень Єспл про затвер
дження угоди про дружнє врегулювання [2].

інші результативні показники, зафіксовані у паспорті 2012 р., 
передбачають:

– 120 рішень, винесених закордонним юрисдикційним орга
ном (Єспл) проти україни протягом року,

– 15 рішень, за якими було затверджено угоду про дружнє вре
гулювання,

– 2 згадані рішення міжнародних арбітражів проти україни,
– 1 рішення Єспл, за яким україною погашено кредиторську 

заборгованість,
– 10 відряджень представників державних органів «для участі 

в засіданнях комітету міністрів рЄ для звітування про хід вико
нання україною рішень Єспл та для участі у заходах органів рЄ»;

– поповнення та забезпечення функціонування одного веб
сайту;
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– 20 тис. примірників спеціалізованого у питаннях практики 
Єспл юридичного видання, що має поширення у професійно
му середовищі правників, із публікацією повних текстів рішень 
Єспл.

водночас критерії ефективності у паспорті цієї програми пе
редбачають забезпечення судових, правоохоронних органів, орга
нів юстиції та інших зацікавлених органів юридичним виданням 
у кількості 2890 примірників (при цьому є незрозумілою доля ще 
17110 примірників, що мали бути виготовлені). іншим критерієм 
ефективності паспорт визначає «недопущення стягнень з держав
ного бюджету коштів в примусовому порядку у зв’язку із рішенням 
закордонного юрисдикційного органу, прийнятого проти україни 
та відсотків, які нараховані за наслідками його прийняття» у двох 
випадках, не визначаючи, про які випадки йдеться. показники 
якості паспорту бюджетної програми 3601170 0133 на 2012 рік пе
редбачали 100 % виконання рішень Єспл, 60 % виконання рішень 
міжнародного арбітражного органу та 100 % погашення кредитор
ської заборгованості за попередні періоди [2].

Наведене дозволяє стверджувати, що чіткого бачення щодо 
мети витрачання вказаних коштів вказаний паспорт не бачить, 
майже ніякого зв’язку між рішеннями Єспл проти україни та 
якимись діями загального характеру (крім відряджень, видання 
літератури та вебсайту) вказана бюджетна програма не передба
чає; фактично вона стає звичайним кошторисом поточних витрат 
загального фонду дБу із імітацією використання бюджетного про
грамування. ускладнює ситуацію ув’язування у бюджетній про
грамі витрат, пов’язаних із виконанням рішень Єспл та виконання 
інших фінансових зобов’язань україни, що, на відміну від практи
ки Єспл, носять характер ad hoc та не потребують вжиття жодних 
організаційних заходів крім виділення коштів. ускладнює ситуа
цію відсутність державних цільових програм, з якими є ув’язаною 
бюджетна програма 3601170 0133.

отже, можна дійти наступних висновків. Форми та механізми 
правового програмного регулювання відносин у сфері взаємодії 
україни та Єспл є варіативними, адже вони набувають закріплен
ня як у національних програмних актах із питань співпраці украї
ни з рЄ, Єс та Нато (інтеграційних програмах), так і в бюджетних 
програмах дБу. відсутність регламентації відповідної проблема
тики у дцп та програмах розвитку призводить до декларативності 
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відповідних норм інтеграційних програм, їх непідкріпленості ка
дровими, організаційними та фінансовими ресурсами.

водночас бюджетне програмування з питань Єспл в таких 
умовах здійснюється з імітуванням програмного механізму, адже 
його мета, завдання та критерії ефективності, закріплені у паспор
тах відповідних програм, носять штучний та/або декларативний 
характер. відповідна специфіка програмного регулювання є відоб
раженням реальних завдань державної влади у цій сфері, що по
лягають:

– у забезпеченні позитивного зовнішнього іміджу україни 
шляхом схвалення декларативних актів;

– у мінімізації, шляхом співпраці з Єспл, обсягу матеріаль
них стягнень за рішеннями Єспл проти україни;

– у виплаті відповідних коштів з схваленими рішеннями 
Єспл, із збереженням організаційних механізмів, що сприяли по
рушенню прав, яке викликало це рішення Єспл.

загальні заходи реагування на рішення Єспл на сьогодні не 
знаходять свого відображення у національних програмних актах 
україни. для певного виправлення такої ситуації доцільним слід 
вважати схвалення дцп «запровадження в україні стандартів 
Європейської конвенції про права людини 1950 р. та відповідної 
практики Єспл» на п’ятирічний період із визначенням мюу як 
її головного відповідального виконавця. конструювання цієї дцп 
має стати предметом додаткових наукових досліджень.
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иСпОлНЕНия пОСТАНОВлЕНиЙ ЕВРОпЕЙСКОГО СУДА 

пО пРАВАМ ЧЕлОВЕКА В РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРАЦии КАК 
СРЕДСТВА пРЕОДОлЕНия СТРУКТУРНЫХ НЕДОСТАТКОВ

Р.І. Шакірова. Законодавче закріплення механізму виконання 
постанов Європейського суду з прав людини в Російській Феде-
рації як засіб подолання структурних недоліків. – стаття.
російська Федерація прийняла на себе зобов’язання виконувати 
остаточні рішення Європейського суду з прав людини. однак реа
лізація зобов’язань ускладнена на практиці наявністю в російській 
правовій системі ряду структурних проблем, з одного боку, і відсут
ністю механізму виконання постанов, з іншого. виходом з ситуації, 
що склалася, на думку автора, може стати закон, що регулює вико
нання постанов Єспл. передумови його появи, а також основні по
ложення закону розглядаються в статті.
Ключовi слова: Європейський суд з прав людини; виконання поста
нов; структурні проблеми; права людини.

Р. И. Шакирова. Законодательное закрепление механизма испол-
нения постановлений Европейского суда по правам человека в 
Российской Федерации как средство преодоления структурных 
недостатков. – статья.
российская Федерация приняла на себя обязательства исполнять 
окончательные постановления европейского суда по правам чело
века. однако реализация обязательств затруднена на практике на
личием в российской правовой системе ряда структурных проблем, 
с одной стороны, и отсутствием механизма исполнения постановле
ний, с другой. выходом из сложившейся ситуации, по мнению ав
тора, может стать закон, регулирующий исполнение постановлений 
еспч. предпосылки его появления, а также основные положения 
закона рассматриваются в статье.
Ключевые слова: европейский суд по правам человека; исполнение 
постановлений; структурные проблемы; права человека.

R. I. Shakirova. Legislating the mechanism for enforcement of 
judgments of the European Court of Human rights in the russian 
Federation as a means of overcome the structural deficiencies. – Article.
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The Russian federation has incurred obligations to comply with the 
final judgment of the European Court of human Rights. however, 
implementation of commitments is difficult in practice, because the 
presence in the Russian legal system a number of structural problems, 
on the one hand, and the lack of an enforcement of judgments, on the 
other. The way out of this situation according to the author, can be a 
law regulating the execution of ECthR judgments. Background of its 
occurrences as well as basic provisions of law are discussed in the article.
Keywords: European Court of human Rights, execution judgments, 
structural problems, human rights.

обязательства российской Федерации по исполнению поста
новлений европейского суда по правам человека (далее – суд) воз
никли в связи с ратификацией в 1998 г. конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. в настоящее время наблюдается ряд 
проблем, связанных с исполнением российской Федерацией (да
лее – рФ, россия) постановлений суда. основными причинами ука
занных затруднений являются структурные проблемы в правовой 
системе россии и отсутствие нормативноправового регулирова
ния процедуры исполнения постановлений суда. под структурны
ми проблемами понимаются организационные и функциональные 
сбои в правоприменительной практике государственных органов, а 
также пробелы и противоречия в национальном законодательстве.

анализ постановлений показывает, что чаще всего в россий
ских жалобах суд обнаруживает нарушения права на справедли
вое судебное разбирательство (неисполнение судебных решений 
по социальным вопросам; отмена в порядке надзора вступивших 
в силу решений суда), права на свободу и личную неприкосновен
ность (автоматическое заключение под стражу в качестве меры 
пресечения по уголовным делам); нарушение процессуальных га
рантий при избрании меры пресечения, свободы от пыток (усло
вия содержания в сизо, пытки в милиции), права на эффективное 
средство защиты (неэффективность следствия по так называемым 
«чеченским» и другим делам). перечисленные нарушения статей 
конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – 
конвенция) носят системный характер. иными словами, несмотря 
на указание суда о недопущении подобных нарушений, анало
гичные жалобы из россии продолжают поступать в суд. данный 
факт свидетельствует о ненадлежащем исполнении постановлений 
суда в части мер общего характера. указанные меры принима
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ются с целью обеспечения соблюдения государством положений 
конвенции, нарушение которых установлено постановлением, 
и устранения проблем структурного характера, которые лежат в 
основе выявленного судом нарушения. мерами общего характера 
могут быть, в частности: внесение изменений в действующее за
конодательство и в практику его применения; изменение судебной 
и административной практики; обеспечение юридической экспер
тизы законопроектов; обеспечение профессиональной подготовки 
по вопросам изучения конвенции и практики суда прокуроров, 
следователей, судей, адвокатов, сотрудников правоохранительных 
органов, сотрудников пенитенциарных и иммиграционных служб, 
других категорий служащих, профессиональная деятельность ко
торых связана с правоприменением, а также с содержанием людей 
в условиях лишения свободы; другие меры, которые определяются 
(при условии надзора со стороны комитета министров совета ев
ропы) государствомответчиком в соответствии с постановлением.

согласно резолюции парламентской ассамблеи совета ев
ропы № 1787(2011) [1], россия находится в числе девяти стран, 
имеющих структурные проблемы в правовой системе, что явля
ется следствием неисполнения постановлений европейского суда 
по правам человека. ассамблея заявила, что россия, как и другие 
государстваучастники конвенции, должна принять особые меры, 
чтобы положить конец установленным в постановлениях суда на
рушениям, а также принять необходимые общие меры для эффек
тивного предотвращения подобных нарушений в будущем. в связи 
с этим ассамблея призвала национальные парламенты путем при
нятия закона или иным способом ввести конкретные внутренние 
механизмы и процедуры для эффективного парламентского кон
троля за исполнением постановлений суда.

Необходимо отметить, что дискуссии о необходимости за
конодательного закрепления порядка исполнения постановлений 
суда в россии среди ученых и практикующих юристов ведутся 
уже на протяжении десяти лет [2, 23 24; 3, 75; 4, 6472; 5].

весной 2013 года в докладе о результатах мониторинга право
применения в российской Федерации в 2011 г. [6] правительство 
россии официально заявило о проблеме отсутствия нормативно
правового регулирования механизма исполнения постановлений 
европейского суда. в частности, докладчики отметили, что в рос
сии не регламентирован порядок исполнения постановлений суда, 
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не установлена обязанность государственных органов и должност
ных лиц по приведению федеральных законов и иных нормативных 
актов в соответствие с конвенцией в связи с вынесением постанов
лений суда, а также не установлены сроки разработки и внесения в 
государственную думу Федерального собрания рФ законопроек
тов, направленных на реализацию постановлений. данные обстоя
тельства объективно затрудняют исполнение постановлений суда 
и выполнение обязательств, принятых российской Федерацией в 
рамках конвенции. в целях обеспечения защиты прав и основных 
свобод граждан правительство поручило министерству юстиции 
россии проработку предложений о порядке выполнения постанов
лений европейского суда по правам человека.

таким образом, принятие нормативноправового акта, регу
лирующего правоотношения в сфере исполнения постановлений 
европейского суда в россии, является актуальной задачей россий
ского законодателя.

автором предпринята попытка разработать проект федераль
ного закона «о порядке исполнения постановлений европейского 
суда по правам человека в российской Федерации», основные по
ложения которого представлены далее.

законопроект подготовлен в соответствии с частью 3 статьи 
46 конституции рФ, конвенцией о защите прав человека и основ
ных свобод, Федеральным законом «о международных договорах 
рФ», указом президента рФ от 29 марта 1998 г. № 310 «об уполно
моченном рФ при европейском суде по правам человека – заме
стителе министра юстиции рФ», указом президента рФ от 20 мая 
2011 г. № 657 «о мониторинге правоприменения в рФ».

при подготовке проекта использованы законы украины от 
23 февраля 2006 года № 3477IV «о выполнении решений и при
менении практики европейского суда по правам человека» и от 
15 марта 2011 года № 3135VI «о внесении изменений в закон укра
ины «о исполнении решений и применении практики европейско
го суда по правам человека».

в законопроект также включены положения, касающиеся раз
решения проблем, выявленных судом при рассмотрении дел в от
ношении россии, полученные на основе анализа документов орга
нов совета европы, практики суда, рекомендаций правозащитных 
организаций, научных работ по исследуемой проблеме.
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рассмотрим далее наиболее важные вопросы и основные фор
мулировки проекта закона «о порядке исполнения постановлений 
европейского суда по правам человека в российской Федерации».

в первую очередь в проекте обозначены основные понятия, 
используемые в законе такие как «постановление», «заявитель», 
«конвенция», «возмещение», «уполномоченный», «исполнение 
постановления».

важным вопросом является определение статуса постановле
ния. проект устанавливает, что постановление суда по делу в от
ношении россии является обязательным для исполнения для всех 
без исключения федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов рФ, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, 
других физических и юридических лиц и подлежат неукоснитель
ному исполнению на всей территории рФ.

исполнение постановления осуществляется за счет федераль
ного бюджета рФ. ежегодно в федеральный бюджет рФ заклады
вается определённая сумма для выплаты денежных компенсаций 
заявителям в случае вынесения соответствующих постановлений 
судом. расходы федерального бюджета рФ на выплату справед
ливой компенсации по постановлениям суда восполняются путем 
взыскания в порядке регресса выплаченного заявителю возмеще
ния с лица, в связи с незаконными действиями (бездействием) ко
торого произведено указанное возмещение.

законопроект устанавливает порядок и сроки перевода и пу
бликации краткого изложения и полного текста постановления.

предлагается детальная регламентация процедуры выплаты 
справедливой компенсации. устанавливается, что истцом по делам 
о возмещении убытков, нанесенных федеральному бюджету рФ в 
результате выплаты возмещения, выступает управление федераль
ного казначейства по субъекту рФ, которое вправе обратиться в 
суд с соответствующим иском.

в предлагаемом законе дано определение понятия «меры ин
дивидуального характера», которое подразумевает восстановле
ние, насколько это возможно, положения заявителя, предшеству
ющего нарушению конвенции (restitutio in integrum); а в случае, 
предусмотренном статьями 30 и 38 конвенции, – исполнение ме
роприятий, предусмотренных в постановлении суда о заключении 
мирового соглашения. также представлены способы исполнения 
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индивидуальных мер, среди которых повторное рассмотрение 
дела судом в соответствии со статьями процессуальных кодексов 
рФ; возобновление расследования следственным органом; возвра
щение незаконно высланных иностранцев; снятие наложенной в 
нарушение конвенции судимости; восстановление неправомерно 
изъятых прав; помилование или досрочное освобождение заяви
теля и иные способы. перечислены обязанности органов, которые 
являются ответственными за исполнение мер индивидуального 
характера.

отдельные статьи закона посвящены исполнению мер обще
го характера, которые принимаются с целью недопущения повтор
ных обращений в суд с аналогичными жалобами.

законопроект предполагает, что уполномоченный рФ при 
европейском суде в течение одного месяца со дня получения со
общения о приобретении постановлением статуса окончательного 
готовит и посылает в правительство рФ представление относи
тельно принятия мер общего характера. представление включает 
предложения относительно решения структурной проблемы, отме
ченной в постановлении, и устранения причин ее возникновения. 
одновременно с представлением уполномоченный готовит ана
литический обзор для верховного суда рФ, включающий анализ 
обстоятельств, которые повлекли нарушение конвенции; а также 
предложения относительно приведения судебной практики в соот
ветствие с требованиями конвенции. ежегодно (не позднее 1 мар
та) уполномоченный предоставляет правительству открытый для 
общественности отчет о выполнении постановлений и применении 
практики суда в россии.

определение органов исполнительной власти, которые яв
ляются ответственными за исполнение мер общего характера, 
осуществляет председатель правительства рФ, который безот
лагательно даёт им соответствующие поручения. орган исполни
тельной власти, определенный в поручении председателя прави
тельства рФ, в трехмесячный срок обеспечивает в пределах своей 
компетенции издание ведомственных актов об исполнении мер 
общего характера и контролирует их исполнение, а также вносит 
в государственную думу рФ предложения относительно при
нятия новых, изменения или отмены действующих нормативно
правовых актов.
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законопроект вводит личную дисциплинарную, администра
тивную, гражданскую или уголовную ответственность, предусмо
тренную законодательством рФ за неисполнение или ненадлежа
щее исполнение постановления со стороны виновных должностных 
лиц, к полномочиям которых относится это исполнение.

регулируется порядок применения российскими судами кон
венции и практики суда как источника права. по заявлениям 
граждан суды рассматривают законы и нормативные акты на пред
мет соответствия конвенции или постановлению суда.

установлена процедура проведения юридической экспертизы 
действующего законодательства, законопроектов, а также подза
конных нормативных актов на соответствие конвенции.

определены органы, которые контролируют соответствие 
правоприменительной практики требованиям конвенции, среди 
которых – различные министерства, ведомства и органы прокура
туры.

На верховный суд рФ и высший арбитражный суд рФ воз
ложена обязанность подготовки разъяснений для нижестоящих су
дов о применении вынесенных судом постановлений в отношении 
россии.

регламентировано право лиц, чьи права и свободы были нару
шены после вынесения постановления суда по аналогичному делу, 
требовать пересмотра ранее вынесенных решений, восстановления 
нарушенных прав и свобод, включая выплату аналогичной ком
пенсации.

заключительные положения законопроекта определяют по
рядок и сроки приведения нормативноправовых актов в соот
ветствие с предлагаемым законом, а также обязанность ежегодно 
предусматривать в проекте федерального бюджета рФ отдельной 
бюджетной строкой средства на исполнение постановлений евро
пейского суда по правам человека.

таким образом, законопроект «о порядке исполнения поста
новлений европейского суда по правам человека в российской Фе
дерации», по мнению автора, является не только одним из эффек
тивных средств преодоления структурных недостатков правовой 
системы страны, но и актуальным ответом на запрос правитель
ства рФ и парламентской ассамблеей совета европы относитель
но проработки как механизма исполнения, так и процедуры парла
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ментского контроля за исполнением постановлений европейского 
суда по правам человека в рФ.
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Н. В. Дрьоміна-Волок. Антидискримінаційні гарантії та розвиток 
концепції дискримінації у практиці Європейського суду з прав 
людини. – стаття.
у статті аналізується становлення та розвиток концепції дискримі
нації у практиці Європейського суду з прав людини. підкреслюється 
важливість інтерпретаційних змін у підході суду щодо цієї концеп
ції, зокрема, позитивна тенденція розширення меж її застосування. 
аналізуються відповідні рішення суду, акцентується увага на спра
вах про прояви расової дискримінації як найсерйознішої форми дис
кримінації.
Ключові слова: Європейський суд з прав людини, Європейська кон
венція про захист прав людини і основоположних свобод, права лю
дини, дискримінація

Н. В. Дрёмина-Волок. Антидискриминационные гарантии и раз-
витие концепции дискриминации в практике Европейского суда 
по правам человека. – статья.
в статье анализируется становление и развитие концепции дискри
минации в практике европейского суда по правам человека. подчер
кивается важность интерпретационных изменений в подходе суда к 
данной концепции, в частности, положительная тенденция расшире
ния границ ее применения. анализируются соответствующие реше
ния суда, акцентируется внимание на делах о проявлениях расовой 
дискриминации как наиболее серьезной формы дискриминации.
Ключевые слова: европейский суд по правам человека, европейская 
конвенция о защите прав человека и основных свобод, права челове
ка, дискриминация

N. V. Dromina-Voloc. Anti-discrimination guarantees and the devel-
opment of the concept of discrimination in the practice of the Euro-
pean Court of Human rights. – Article.
The emergence and development of the concept of discrimination in the 
practice of the European Court of human Rights are examined in the ar
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ticle. The importance of interpretational changes in the Court’s approach 
to the concept is emphasized, particularly the positive trend to expand the 
boundaries of its application. The author analyzes the corresponding deci
sions of the Court, and focuses on the cases of racial discrimination as the 
most serious form of discrimination.
Keywords: European Court of human Rights, European Convention for 
the Protection of human Rights and fundamental freedoms, human 
rights, discrimination

складний процес становлення та розвитку концепції дискри
мінації, що лежить в основі практики Європейського суду з прав 
людини, включав в собі нормативні зміни, зокрема, прийняття 
протоколу № 12 до конвенції про захист прав людини і осново
положних свобод 1950 року про загальну заборону дискримінації, 
та інтерпретаційні зміни у тлумаченні судом поняття «дискримі
нації». Європейський суд з прав людини повільно, але послідовно 
розширював межі та обсяг його застосування. Більш того, суд ви
знав певні форми дискримінації, зокрема, расову дискримінацію, 
неприйнятною у жодних випадках.

гарантії недискримінації, встановлені у статті 14 конвенції, 
а саме право на «користування правами та свободами, визнаними 
в цій конвенції,... без дискримінації за будьякою ознакою – ста
ті, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших пере
конань, національного чи соціального походження, належності до 
національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою 
ознакою»1, відповідно до встановленого судом підходу, мають до
поміжний характер та застосовуються у випадку порушення іншої 
матеріальної норми конвенції. як пише о. м. арнардоттір, «прин
ципове положення Європейської конвенції в області недискримі
нації, стаття 14, являє собою тільки допоміжне право з обмеженою 
сферою застосування. відтак, не існує розгорнутих теоретичних 
досліджень щодо цієї статті, крім того, практика Європейсько
го суду щодо застосування статті 14 вважається невизначеною та 
спірною»2...

1 конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. – офіційний 
вісник україни,  офіційне видання від 16.04.1998. – № 13, / № 32 від 23.08.2006 /, 
стор. 270.

2 Oddný Mjöll Arnardóttir. Equality and nondiscrimination under the European Convention 
on human Rights. – Volume 74 of International Studies in human Rights. – Martinus 
Nijhoff Publishers, 2003. – 265 p. – P. 1.
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традиційно, як підкреслює о. арнардоттір, «у правовій тео
рії обговорюється питання щодо різниці між формальною та ма
теріальною рівністю та недискримінацією. різноманітні офіційні 
декларації у національному та міжнародному праві мають певний 
матеріальноправовий потенціал, однак за думкою більшості кри
тично налаштованих вчених, існує тенденція, за якою антидискри
мінаційне право звужується до його формального компоненту під 
час застосування відповідних норм судовими органами. Формаль
ний підхід, насамперед характеризується симетричним рівним по
водженням в тому, що відноситься до рівності у визначенні домі
нуючих груп у суспільстві. матеріальний підхід характеризувався 
би більш асиметричним застосуванням норм, що встановлюють 
рівність та недискримінацію»1.

антидискримінаційні гарантії, встановлені ст. 14 конвенції, 
de jure мають матеріальноправовий характер, однак вченими та 
практиками неодноразово підкреслювався формальний підхід 
суду до інтерпретації ст. 14, який обумовлюється текстуальними 
обмеженнями Європейської конвенції, судовою процедурою та 
формальною концепцією рівності. з процесуального боку, тільки 
можливі жертви мають право подавати скарги (окрім держав), але 
вони повинні спочатку вичерпати внутрішні засоби правового за
хисту в державіучасниці; крім того, Європейський суд не поспі
шає робити висновки про дискримінацію, як вказує відповідна ста
тистика. Найбільш обмежуючим фактором вважається формальне 
бачення суду самої сутності дискримінації, що відповідає концеп
ції прямої дискримінації, тоді як справи, що стосуються непрямої 
дискримінації, вирішуються судом з великими застереженнями.

за думкою р. о’коннела, протягом останнього десятиліття, 
тим не менш, у рішеннях суду можна виокремити тези, що дово
дять зміну його підходу до інтерпретації рівності від формального 
до матеріального. На відміну від формальної рівності, матеріально
правова концепція враховує, як жертви відчувають наслідки дис
кримінації. головне питання, таким чином, полягає не в тому, чи 
закон встановлює відмінне поводження, або чи дії держави вмоти
вовані упередженням, а в тому, чи є наслідком закону обмеження 
або виключення. доктрина матеріальноправової рівності відобра

1 Ibid. – P. 5.
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жає результати структурної нерівності, коли встановлення кон
кретного порушника, що вчиняє дискримінацію, є неможливим1.

парадоксально, проте, як вважає к. Бойл, однією з аномалій 
практики у сфері застосування Європейської конвенції з прав лю
дини, що має тривалу історію та вселяє оптимізм, є відносне не
хтування принципами симетричної рівності та недопущення дис
кримінації як важливими рушійними елементами ефективного 
захисту прав людини. у преамбулі конвенції в якості її джерела 
проголошується загальна декларація прав людини. проте найбільш 
революційним аспектом цього документу був принциповий акцент, 
який в ньому робився на рівність стосовно всіх прав і свобод. рів
ність і загальність являють собою два нероздільних аспекти між
народних норм в галузі прав людини. однак в Європейській кон
венції цей принцип не буквального закріплення, а його включення 
в заборону на дискримінацію, що міститься в ст. 14, можливо, через 
саме формулювання цієї статті, діє таким чином, що це призводить 
до підпорядкування та маргіналізації поняття рівності2.

стаття 14, яка встановлює загальну заборону дискримінації 
стосовно застосування положень Європейської конвенції про за
хист прав людини і основоположних свобод, деякими вченими 
характеризується як «беззуба» стаття, яка не може запропонувати 
реального захисту індивідуальним заявникам3.

питання визначення терміну «дискримінація» та його осно
вних елементів завжди викликала гострі диспути на теоретичному 
та практичному рівнях. як зазначає о. г. осіпов, «міжнародні ін
струменти, національні закони і прецедентні рішення міжнародних 
органів та національних судів розуміють під дискримінацією не
правомірне проведення відмінностей за будьякою підставою. дис
кримінацію можна представити як діяння (дію або бездіяльність), 
що характеризується сукупною наявністю наступних елементів: 

1 Rory O’Connell. Commentary, Substantive Equality in the European Court of human 
Rights? – Michigan Law Review first Impressions, 2009, Vol. 107, p. 129. – available 
at: – http://qub.academia.edu/RoryOConnell/Papers/150858/Substantive_Equality_in_
the_European_Court_of_human_Rights .

2 Бойл к. статья 14 наконецто обретает действенность // Бюллетень EhRA. – 
выпуск  5. – 2006. – с . 13. 

3 Jan Niessen, Isabelle Chopin. The development of legal instruments to combat racism in 
a diverse Europe. – Volume 6 of Immigration and asylum law and policy in Europe. – 
Martinus Nijhoff Publishers, 2004. – 323 p. – P. 31.
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встановлення відмінностей на певній підставі, негативні наслідки, 
які настають або можуть наступити для однієї з сторін, між якими 
проводяться відмінності, довільний та необґрунтований характер 
подібного розрізнення»1.

практика суду щодо застосування статті 14 конвенції харак
теризується відсутністю її незалежного використання, тобто вона 
може застосовуватись тільки у поєднанні з іншими нормами кон
венції, встановлюючи принцип рівності їх застосування. втім, хоча 
сама стаття 14 не встановлює незалежного права, практика суду 
наділила її «автономним» характером. це означає, що незважаючи 
на неможливість застосування статті 14 незалежно від інших норм 
конвенції, суд може встановити порушення статті 14 навіть після 
рішення про відсутність порушення матеріального положення, у 
поєднанні з яким було заявлено недотримання статті 14.

ця концепція щодо застосування статті 14 була прийнята су
дом під час вирішення першої скарги про її порушення – у справі 
Belgian Linguistics (1968 р.), в якій шість груп заявників скаржили
ся, що деякі аспекти бельгійського законодавства, що регулюють 
питання використання мов у школах, не відповідають нормам кон
венції. заявники, які були франкомовними мешканцями німецько
мовної частини Бельгії та околиць Брюсселя, хотіли, щоб їхні діти 
отримували освіту французькою мовою. суд вирішив, що стаття 
2 протоколу 1 не включає право на навчання мовою за вибором 
батьків. так як стаття 2 в цьому відношенні не була порушена, дер
жава заявила, що стаття 14 в даному випадку не може бути засто
сована. Європейський суд на це встановив, що права, гарантовані 
конвенцією, повинні розглядатись таким чином, нібито стаття 14 
«є невід’ємною частиною кожної з статей, які встановлюють права 
та свободи»2. суд постановив, що порушення статті 14 може мати 
місце при її розгляді в поєднанні з іншою статтею конвенції, на
віть якщо ця інша стаття не була порушена. суд зазначив: «хоча 
вірним є те, що ця гарантія [статті 14] не має незалежного існуван

1 осипов а. г.  антидискриминационное законодательство и практика в россии 
и зарубежных странах (расовая и этническая дискриминация): аналит. зап. /  
а. г. осипов. – м. : Новая юстиция, 2009. – 96 с. – (юристы за конституционные 
права и свободы). – C. 9.

2 «Case relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in 
Belgium» v. Belgium (Belgian Linguistics) (No.2) (1968). – Essex human Rights Review, 
Vol. 1, p. 252, para. 9.
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ня в тому сенсі, що відповідно до тексту статті 14 вона стосується 
тільки до «прав і свобод, записаних у конвенції», міра, яка сама по 
собі відповідає вимогам статті, що гарантує право або свободу, що 
розглядається, може, тим не менш, порушувати цю статтю при її 
розгляді в поєднанні зі статтею 14 з причини свого дискримінацій
ного характеру»1.

аналогичну позицію займав суд при розгляді справи 
Rasmussen v. Denmark (1984 р.). суд вказав: «стаття 14 доповнює 
інші матеріальні положення конвенції та її протоколів. вона не 
має незалежного існування, так як має силу дії тільки у відношенні 
«користування правами і свободами», гарантованими цими поло
женнями. хоча застосування статті 14 не обов’язково передбачає 
порушення цих положень – і в цьому сенсі вона має автономне зна
чення – підстави для її застосування є тільки тоді, коли оспорювані 
факти входять в сферу застосування одного або більше інших по
ложень конвенції2. розглядаючи справу Van der Mussele v. Belgium 
(1983 р.) суд підтвердив, що «стаття 14 доповнює інші матеріальні 
положення конвенції та її протоколів. вона може застосовувати
ся автономно, так як порушення статті 14 (ст. 14) не обов’язково 
передбачає порушення цих інших положень. з іншого боку, вона 
не має незалежного існування, так як діє тільки щодо відношення 
до «користування правами і свободами», гарантованими іншими 
матеріальними положеннями»3.

Європейський суд сформулював та використовував концепцію 
«допоміжного характеру» статті 14, тобто якщо судом встановле
но, що матеріальна норма, на порушення якої скаржаться заявники, 
у поєднанні зі статтею 14, є порушеною, суд може не розглядати 
окремо порушення статті 14. для вирішення питання, чи розгля
дати порушення статті 14 окремо, суд застосовує критерій «осно
воположного аспекту», сформульованого у справі Airey v. Ireland 
(1979 р.). у цій справі заявник хотіла отримати рішення суду про 
роздільне проживання з чоловіком на підставі нібито наявного з 
його боку жорстокого поводження з нею та їх дітьми. вона не могла 

1 Ibid.
2 Rasmussen v. Denmark. Application No. 8777/79. – EChR Judgment of 28 November 

1984. – para. 29. 
3 Van der Mussele v. Belgium. Application No. 8919/80. – EChR Judgment of 23 November 

1983. – para. 43.
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скористатися юридичними послугами, оскільки не мала достатніх 
коштів для оплати юриста та не мала права на безкоштовну юри
дичну допомогу. за розглядом її скарги, Європейська комісія з прав 
людини винесла одноголосне рішення про порушення статті 6(1) з 
причини фактичної відмови у праві на судовий захист. На думку 
комісії, необхідно було також розглянути питання про порушення 
статті 14, проте суд вирішив, що це є необов’язковим. суд встано
вив, що «розгляд цього питання зазвичай не є потрібним у випад
ках, коли суд встановлює порушення іншої розглянутої в рамках 
цієї справи статті, взятої окремо. це питання вирішується проти
лежним чином, якщо очевидна нерівність у поводженні щодо ко
ристування правом, що розглядається, становить основоположний 
аспект справи, однак це не може бути застосовано при порушенні 
параграфа 1 статті 6 в цій справі; виходячи з цього, суд не вважає 
за необхідне розглядати дану справу в контексті статті  14»1.

поняття дискримінації, яке використовується на сьогодніш
ній день Європейським судом с прав людини, було сформульовано 
у справі Willis v. the United Kingdom (2002 р.): «дискримінація озна
чає відмінність у поводженні з людьми в схожій ситуації, якщо це 
поводження не може бути об’єктивно та розумно виправданим»2. 
сама конвенція не містить визначення терміну дискримінація, 
більш того, формулювання статті 14 в різних перекладах виклика
ло дуже суперечливе тлумачення цього терміну. так, у французь
кому перекладі Європейської конвенції з прав людини використано 
термін «відмінність (distinction)», а в англійському тексті – «дис
кримінація (discrimination)». очевидно, що ці поняття мають точки 
перетину, однак за змістом вони є абсолютно різними. Не кожна 
відмінність веде до нерівного поводження, не кожне нерівне став
лення є дискримінацією.

Європейський суд з прав людини ще у справі Belgian Linguistics 
щодо різного змістовного наповнення понять «відмінність» та 
«дискримінація» заявив наступне: «крім цього, і зокрема, можна 
було б прийти до абсурдних результатів, якщо прийняти широке 
тлумачення статті 14, яке передбачає французький текст. дійсно, 
довелося б визнати порушення конвенції при розгляді будьякого 

1 Airey v. Ireland. Application No. 6289/73. – EChR Judgment of 9 October 1979. – para.  30. 
2 Willis v. the United kingdom, Application No. 36042/97. – para. 48; EChR 2002IV, 

Judgement of 11 June 2002. – para 39. 
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правового чи адміністративного положення, яке не забезпечує 
кожному повну рівність у поводженні щодо користування визна
ними правами і свободами. компетентним національним органам 
влади часто доводиться стикатися з ситуаціями та проблемами, які 
з причини внутрішньо властивих їм розходжень вимагають при
йняття різних правових рішень; більш того, певні ситуації право
вої нерівності сприяють виправленню фактичної нерівності. від
повідно, вищезазначене розширювальне тлумачення не може бути 
використане»1.

як зазначив м. мін у доповіді на конференції «Боротьба про
ти дискримінації. Нові директиви на 2000 рік відносно рівності», 
«дискримінація – це порушення принципу рівності за забороненою 
ознакою. тому поняття дискримінації тісно пов’язано та залежить 
від поняття рівності». у доповіді також підкреслено, що «дискри
мінація не є лише питанням відмінності. Не всі відмінності заборо
нені, і не всі відмінності носять дискримінаційний характер. різне 
ставлення до людей може проявлятися в дозволеної манері»2.

для того, щоб встановити наявність або відсутність дискри
мінації, узагальнюючи практику суду, за думкою в. ванденхола, 
можна виокремити чотири необхідних елементи: відмінне по
водження; схожі обставини (аналогічні умови, схожі ситуації – 
comparability test); наявність об’єктивного і достатнього обґрунту
вання ( justification test); пропорційність використовуваних засобів 
і мети, на яку вони спрямовані («законна мета», proportionality 
test) 3. ці елементи підкріплені значною практикою суду, почина
ючи з відомої справи Belgian Linguistics, в якій судом встановлено, 
що «не всяке нерівне поводження призводить до порушення статті 
14... в даному відношенні суд вважає, що принцип рівності у по
водженні порушується при відсутності об’єктивного і достатнього 
обґрунтування. існування такого [об’єктивного і достатнього] об
ґрунтування має бути розглянуто у зв’язку з метою і наслідками 
розглянутого заходу, з урахуванням принципів, зазвичай перева

1 Belgian Linguistics, para. 10.
2 мишель мин. концепции прямой и косвенной дискриминации. адаптированный 

текст доклада на конференции «Борьба против дискриминации. Новые директивы 
на 2000 год относительно равенства», 31 марта – 1 апреля, трир. – режим доступа:  
 http://civilg8.ru/5922.php .

3 Wouter Vandenhole. NonDiscrimination and Equality in the View of the Un human 
Rights Treaty Bodies. – Intersentia nv, 2005 – 293 p. – P. 34.
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жаючих в демократичних суспільствах. різниця у поводженні в ко
ристуванні будьяким з прав, зазначених у конвенції, повинна не 
тільки переслідувати законну мету: стаття 14 також порушується, 
коли використовувані засоби і мета, на яку вони спрямовані, не є в 
достатній мірі пропорційними один одному»1.

питання змістовного наповнення «відмінного поводження» 
не мало чіткої відповіді протягом майже всієї історії діяльності Єв
ропейського суду. у Belgian Linguistics суд визначив, що «стаття 
14 конвенції не забороняє державі – члену ради Європи поводитись 
з групами відмінно з метою усунення «фактичної нерівності» між 
ними, більше того, за певних обставин відсутність спроб усунути 
нерівність за допомогою відмінного поводження може сама по собі 
означати порушення статті 14 конвенції»2. для визначення відмін
ного поводження у сенсі статті 14 конвенції, практика суду про
йшла еволюційний шлях від визнання порушення статті 14 тільки 
у випадках прямої дискримінації, до застосування непрямої дис
кримінації, основаної на фактичних результатах застосування, а не 
на змісті оспорюваного законодавчого або іншого заходу.

концепція непрямої дискримінації довго залишалась нео
днозначною та нечітко сформульованою у практиці Європейського 
суду. у справі Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom 
суд зазначив, що стаття 14 стосується заборони дискримінації в 
користуванні правами, визнаними конвенцією, остільки, оскіль
ки вимоги конвенції по відношенню до цих прав можуть дотри
муватися порізному. «поняття дискримінації за змістом статті 
14 включає, в загальних випадках, ситуації, при яких до особи або 
групи осіб застосовується, без належного обґрунтування, менш 
сприятливе поводження, ніж до інших осіб чи груп осіб, хоча більш 
сприятливе поводження не передбачено конвенцією» – встановив 
суд, таким чином поширюючи концепцію дискримінації на її 
«пряме» значення3. суд встановив, що заявники не змогли довести, 
що імміграційні правила, наслідком яких стало виключення ім
міграції осіб з індійського субконтиненту, проводили відмінності 
між людьми за расовою ознакою. розглянуті правила перешкоджа

1 Belgian Linguistics, para. 10.
2 Ibid.
3 26 Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United kingdom. Application Nos. 9214/80; 

9473/81; 9474/81. – EChR Judgment of 28 May 1985. – para. 82.
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ли виникненню потенційних подружжів; в найбільш невигідному 
становищі опинилися жінки, які бажали вийти заміж за чоловіків 
з індійського субконтиненту, де шлюби за домовленістю були по
ширеним явищем. суд зосередив свою увагу на цілі оспорюваних 
заходів – захист ринку праці у великобританії, таким чином, об
меживши застосування концепції «дискримінації» виключно її 
прямим змістом. суддя карілло у своїй особливій думці, що була 
підтримана суддями мелькіор і вейтзелем з комісії з прав людини, 
дійшов висновку, що представлені імміграційні правила «в силу 
свого практичного побічного ефекту, в короткостроковій перспек
тиві і за самою своєю ціллю є опосередковано расистськими»1.

тільки у 2001 році у справі Hugh Jordan v. United Kingdom 
суд встановив, що конвенція поширюється на непряму дискримі
націю. у цій справі заявник стверджував, що обставини вбивства 
його сина свідчили про дискримінацію. за його свідченнями, між 
1969 та 1994 роками співробітниками служби безпеки було вбито 
357 осіб, переважна більшість яких становили молоді чоловіки
католики або молоді чоловікинаціоналісти. порівнюючи загальне 
число загиблих з числом загиблихпротестантів, можна було до
вести наявність дискримінаційного застосування сили, а також не
достатність юридичного захисту щодо одного з сегментів суспіль
ства з причини приналежності до певної групи. держава заявила, 
що в справі немає доказів того, що якінебудь з випадків застосу
вання сили з летальним результатом, що мали місце в північній 
ірландії, були схожими, або що мала місце різниця у поводженні. 
держава відзначила, що виключно статистика, яка не може бути аб
солютно точною, не є достатнім доказом наявності дискримінації 
проти католиків або націоналістів. суд встановив наступне: «коли 
внаслідок загальної політики або заходів окрема група опиняється 
в особливо невигідному становищі, не можна виключати, що це 
може бути визнано дискримінацією, незважаючи на те, що такий 
захід або політика не були спеціально спрямовані або націлені на 
цю групу». суд додав, однак, що він:... «не вважає, що статистич
ні дані самі по собі можуть свідчити про наявність практики, яка 

1 Report of the European Commission on human Rights adopted 12 May 1983 on 
Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United kingdom. Dissenting opinion of Mr. Carillo, 
Mr. Melchior and Mr, Weitzel, Members of the Commission, report. – P. 38.
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може бути класифікована як дискримінаційна за змістом статті 14» 
та не встановив порушення на цій основі в цій справі1.

у справі Zarb Adami v. Malta (2006 р.) суд підтвердив, що 
«дискримінація, яка потенційно суперечить конвенції, може бути 
результатом не тільки введення законодавчих заходів, а й фактич
ної ситуації». ця справа стосувалося відправлення функцій члена 
журі присяжних у мальті, які за твердженням заявника в більшос
ті випадків покладалися на чоловіків. взявши до уваги статистич
ні дані, суд визначив, що цивільний обов’язок виконувати функції 
члена журі присяжних переважно покладався на осіб чоловічої ста
ті, що є порушенням статті 14 у поєднанні зі статтею 4(3)(d) кон
венції2.

роком пізніше Європейський суд узагальнив свій підхід до не
прямої дискримінації у справі D. H. and Others v. the Czech Republic. 
заявники, школярі циганського походження, були поміщені в «спе
ціальні школи», призначені для дітей з проблемами в отриманні 
знань, і не мали можливості відвідувати звичайні школи. заявни
ки стверджували, що поміщення їх у спеціальні школи було дис
кримінаційним щодо користування правом на освіту з причини їх 
етнічного походження, що порушувало статтю 14, розглянуту в по
єднанні зі статтею 2 протоколу 1 (право на освіту). вони заявили, 
що до них було застосовано нерівне поводження в освітній сфері у 
порівнянні з дітьми нециганського походження. різниця в ставлен
ні полягала в тому, що циганських дітей відправляли у спеціальні 
школи без достатнього обґрунтування, де вони отримували освіту 
значно нижчої якості, ніж у звичайних школах, в результаті чого 
вони мали змогу отримати середню освіту тільки в спеціальних 
професійнотехнічних центрах. заявники зокрема стверджували, 
що дискримінація не обов’язково повинна бути навмисною і що 
будьякий захід може бути визнаний дискримінаційним через його 
практичні наслідки. заявники надали значні статистичні дані, які 
доводили факт превалювання дітей циганського походження у спе
ціальних школах. вони стверджували, серед іншого, що непропо
рційна велика кількість дітейциган, що навчаються у спеціальних 

1 hugh Jordan v. United kingdom. Application No. 24746/94. – EChR Judgment of 4 May 
2001. – para. 154.

2 Zarb Adami v. Malta. Application No. 17209/02. – EChR Judgment of 20 June 2006. – 
paras. 76, 83. 
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школах, пояснюється расовою упередженістю, зокрема упереджен
нями щодо циган в галузі освіти та у суспільстві в цілому. у цій 
справі велика палата підтвердила позицію суду стосовно непря
мої дискримінації, встановивши її наявність за ознакою етнічного 
походження та визнала порушення статті 141.

суд неодноразово підкреслював, що він не ставить метою 
обмеження права держав на самостійну побудову соціальної, 
економічної, культурної, політичної та інших політик. у Belgian 
Linguistics суд зауважив, що для того, щоб «вирішити..., чи мало 
місце довільне (необґрунтоване) розрізнення, суд не може не взяти 
до уваги правові риси та практичні особливості життя суспільства 
держави  відповідача. вчиняючи таким чином, суд не може взяти 
на себе функції компетентних національних органів влади, так як 
в такому випадку це спотворило б допоміжний сенс міжнародного 
механізму колективного правозастосування, встановленого кон
венцією. Національні влади вільні вибирати такі заходи, які вони 
вважають доречними в цих питаннях, які регулюються конвенці
єю. суд лише визначає, наскільки ці заходи відповідають вимогам 
конвенції»2. у рішенні по справі Ismailova v. Russia суд підтвер
див, що «договірні держави наділені певною свободою розсуду при 
оцінці того, чи виправдовують і до якої міри виправдовують від
мінності в однаковому (в інших відношеннях) становищі осіб різне 
поводження влади з ними»3.

важливо відзначити, що в низці нещодавніх справ суд обмеж
ив можливість обґрунтування дискримінації. у справі Timishev v. 
Russia суд визнав, що різниця у поводженні, яка заснована тіль
ки або у вирішальному ступеню на етнічному походженні особи 
взагалі не може бути об’єктивно обґрунтована в сучасному демо
кратичному суспільстві, побудованому на принципах плюралізму 
та поваги до різних культур4. цей підхід відповідає директивам 
Європейського союзу з расової рівності та за загальними стандар

1 D.h. and Others v. the Czech Republic. Application No. 57325/00. – EChR Judgment of 13 
November 2007. – paras. 175210.

2 Belgium Linguistics, para. 10.
3 Ismailova v. Russia. Application No. 37614/02. – EChR Judgment of 29 November 2007. – 

para. 57.
4 Timishev v. Russia. Application Nos. 55762/00, 55974/00. – EChR Judgment of 13 

December 2005. – para. 58.
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тами рівності, згідно з якими пряма дискримінація не може бути 
об’єктивно обґрунтована1.

у справі D. H. and Others v. the Czech Republic (2007 р.) ве
лика палата визначила, що «коли різниця у поводженні ґрунту
ється на расі, кольорі шкіри або етнічному походженні, поняття 
об’єктивного і достатнього обґрунтування повинно інтерпрету
ватися максимально суворо»2. вона також визнала, що обґрунту
вання, запропоноване державою – що школярі були поміщені у 
спеціальні школи за результатами тестів, які показують їх низькі 
інтелектуальні здібності – не може заслуговувати довіри в світлі 
упередженого в культурному відношенні характеру цих тестів. 
велика палата вирішила, що «існує небезпека, що ці тести були 
упередженими в культурному відношенні і що їх результати не 
були проаналізовані з урахуванням характерних властивостей і 
особливих рис дітей циганського походження, які здавали ці тести. 
у цих обставинах результати тестів не можуть служити достатнім 
обґрунтуванням оспорюваної різниці у поводженні»3.

трансформації у підходах суду свідчать про існування тен
денції виникнення прямого зв’язку свободи розсуду держави з 
ознаками дискримінації. закріплені у статті заборонені ознаки 
(причини) дискримінації є невичерпними і включають стать, по
літичні або інші переконання, расу, національне або соціальне по
ходження, колір шкіри, належність до національних меншин, мову, 
майнове становище, релігію, народження та «будьякі інші озна
ки» – інші ознаки, за якими заборонена дискримінація згідно з рі
шеннями суду. відповідно до практики суду, будьяке розрізнення 
може бути дискримінаційним. це підтверджується фразою «будь
які інші ознаки» в статті 14, яка передбачає наявність додаткових 
підстав дискримінації (рішення про них приймається індивіду
ально в кожному конкретному випадку). іншими словами, ознаки, 
перераховані в статті 14, є лише наочними прикладами категорій, 
які можуть лежати в основі незаконної дискримінації; відмінності, 
засновані на інших категоріях, також можуть бути забороненими.

так, у справі Engel v. Netherlands (1976 р.) суд розглянув пи
тання про те, чи може військове звання бути забороненою озна

1 Ibid.
2 D.h. and Others v. the Czech Republic, para.196.
3 Ibid., para. 201.
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кою дискримінації. він підкреслив, що перелік ознак, зазначених 
у статті 14 є «ілюстративним, а не вичерпним, що випливає зі слів 
«any ground such as». суд також визнав, що слово «ознака» (status) 
може включати й військове звання1.

як зазначає п. тейлор, практика Європейського суду до
водить, що існують «особливі категорії» (suspect categories) – це 
підстави для дискримінації, які суд піддає більш ретельному роз
гляду, ніж інші класифікації, шляхом застосування більш високих 
вимог до обґрунтування різниці у поводженні2. у таких випадках 
державі важче обґрунтувати нерівне поводження; межі свободи 
розсуду держави є більш вузькими. обґрунтування різниці у по
водженні за особливими ознаками вимагає наявності «вагомих 
причин» або дуже вагомих причин. Наприклад, у справі Gaygusuz 
v. Austria (1996 р.) суд визнав, що для обґрунтування правомірнос
ті дискримінації за ознакою національного походження необхідні 
вагомі причини. Формула «вагомих причин» була використана в 
практиці суду стосовно наступних «особливих ознак»: відміннос
тей, заснованих на расі, статевої належності; релігії; національнос
ті; народження дитини у шлюбі або поза шлюбом; а також сексу
альної орієнтації. останні три ознаки, на думку суду, відносяться 
до «інших ознак» і вимагають такого ж рівня ретельності розгляду, 
як і випадки, пов’язані з першими трьома «особливими ознаками».

питання расової дискримінації, відповідно до міжнародних 
тенденцій, отримала визнання й в Європейському суді як одне з 
найсерйозніших. у справі East African Asians v. the United Kingdom 
(1973 р.) Європейська комісія вперше підкреслила недопустимість 
расової дискримінації, більш того, віднесла її до форми катуван
ня. комісія встановила, що «навіть без будьякого розгляду статті 
14 дискримінація, заснована на расовій приналежності, в певних 
обставинах може сама по собі прирівнюватися до такого, що при
нижує гідність, поводження у значенні статті 3 конвенції».

цю позицію суд підтвердив у справі Cyprus v. Turkey (2001 р.), 
нагадавши, що «комісія в своєму рішенні по вищезазначеній спра
ві East African Asians визначила, що розгляд тверджень про расову 

1 Engel v. Netherlands. Application No. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72. – 
EChR Judgment of 8 June 1976. – para. 72.

2 Paul M. Taylor. freedom of Religion: UN and European human Rights Law and Practice. 
Cambridge University Press, 2005. – 405 p. – P. 186.
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дискримінацію вимагає особливо серйозного ставлення, і що від
крите виділення якоїнебудь групи для відмінного поводження з 
причини расової приналежності, в певних обставинах, може вважа
тися особливо серйозною наругою над людською гідністю. На дум
ку комісії, відмінне поводження до групи осіб з причини расової 
приналежності може таким чином прирівнюватися до такого, що 
принижує гідність, поводження, у той час як відмінне поводження 
по якійнебудь іншій ознаці може не викликати таких побоювань». 
суд встановив наступне: «взявши до уваги тривалість розглянуто
го проміжку часу, суд вирішив, що дискримінаційне поводження 
досягло такого рівня, який дозволяє класифікувати його як таке, 
що принижує гідність, поводження. суд робить висновок, що була 
порушена стаття 3 конвенції з причини того, що грекикіпріоти, 
які проживають в районі карпас в північній частині кіпру, були 
піддані дискримінації, що є рівносильним такому, що принижує 
гідність, поводженню... суд погоджується з висновком комісії. 
враховуючи аргументи, зазначені в обґрунтуванні власного рі
шення про порушення статті 3, суд вважає, що немає необхідності 
окремо виносити рішення про те, що, по суті, є повторенням скар
ги, яка детально розглянута в цьому рішенні. таким чином, суд 
робить висновок, що беручи до уваги встановлення порушення по 
статті 3 конвенції, немає необхідності розглядати, чи була в роз
глянутий період часу порушена стаття 14 конвенції в поєднанні зі 
статтею 3 відносно греківкіпріотів, що проживають в північній 
частині кіпру»1.

у справах Timishev v. Russia (2005 р.) і D. H. and Others v. the 
Czech Republic (2007 р.) суд визнав проблему расової дискриміна
ції настільки серйозною, що постановив, що «ніяка різниця у пово
дженні, заснована виключно або вирішальною мірою на етнічному 
походженні особи, не може бути об’єктивно обґрунтованою»2.

в світлі традиційного пошуку судом інтерпретаційного ба
лансу між обов’язками держави «не порушувати» свободи та «за
безпечувати» права, та відповідно між правами та свободами 
людини, зокрема, між правом на недискримінацію та свободою 
слова, ілюстративною представляється справа P. Ivanov v. Russia 

1 Cyprus v. Turkey. Application No. 25781/94. – EChR Judgment of 10 May 2001. – 
paras. 310315.

2 Timishev v. Russia, para. 58.
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(2007 р.). заявник, громадянин російської Федерації, павел іванов, 
1948 року народження, власник та редактор щомісячної газети 
«русское вече», яка публікувалась з 2000 р. на кошти власника у 
тиражі 999 екземплярів, був притягнений до відповідальності за 
розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження люд
ської гідності у відповідності з 282 статтею кримінального кодексу 
російської Федерації. звинувачення базувалось на серії публікацій 
у вищезгаданій газеті, в якій містились закликання до виключення 
євреїв з соціального життя та наведення зв’язку між соціальним, 
економічним та політичним дискомфортом у росії та діяльністю єв
реїв, а також малювалась «злоякісність» єврейської етнічної групи. 
під час розгляду справи у Новгородському міському суді заявник 
стверджував, що він не може бути притягнений до відповідальнос
ті через представлення правдивих відомостей про жахаючу діяль
ність «сіонофашистського» правління євреїв та бажання просві
тити громадян про факти, які були приховані «сіонофашистами», 
в тому числі щодо голокосту. у вересні 2003 р. міський суд Нов
городу виправдував п. іванова на підставі відсутності доказів ав
торства відповідних матеріалів. але вже у жовтні 2003 р. Новго
родський обласний суд скасував виправдувальний вирок. у  грудні 
2003 р. міський суд відмовив у клопотанні заявника щодо прове
дення нової соціогуманітарної та авторської експертизи публіка
цій. у лютому 2004 р. заявник направив клопотання до міського 
суду щодо проведення історичносоціальної експертизи, яка б мала 
відповісти на наступні питання: чи є євреї расою; чи є євреї нацією; 
якщо євреї є нацією, то з якого історичного періоду; чи є євреї в ро
сії нацією чи іудейською діаспорою; чи можуть прикметник «наці
ональний» або термін «національна гідність» бути використані до 
членів іудейської діаспори. клопотання було відхилено, крім того, 
судом зауважено, що «представники всіх націй, національностей 
або етнічних груп володіють національною гідністю, яка визнача
ється їх національною самосвідомістю, на основі якої вони іденти
фікують себе як членів цієї етнічної групи». суд визнав заявника 
винним та засудив до трьох років ув’язнення за розпалення расової, 
національної та релігійної ворожнечі; вирок було підтримано су
дом вищого рівня. заявник у своїх контраргументах продовжував 
стверджувати, що він не може бути винним, адже «євреї не є расою 
або нацією» і згодом подав скаргу до Європейського суду з прав 



247

людини про порушення російською Федерацією статті 13 Європей
ської конвенції (право на ефективний засіб юридичного захисту), 
мотивуючи це тим, що рішення національного суду ґрунтувалось 
на суперечливих результатах експертиз та в процесі розгляду спра
ви йому було відхилено у клопотанні про проведення експертизи 
щодо визнання євреїв нацією. іванов заявив про порушення стат
ті 14 конвенції, стверджуючи, що він зазнав дискримінації через 
його релігійні переконання.

Європейський суд щодо скарги п. іванова постановив наступ
не: «суд не має сумніву щодо явно антисемітського характеру по
глядів заявника та погоджується з національними судами, що він 
розпалював ненависть до єврейського народу через свої публікації. 
подібна загальна та несамовита атака на представників певної ет
нічної групи є несумісною з основоположними цінностями конвен
ції, зокрема толерантністю, соціальним миром та недискримінаці
єю. так, суд, у відповідності зі статтею 17 [заборона зловживання 
правами], приймає рішення щодо незастосовності у цьому випадку 
статті 10 [захисту прав свободи слова]». Щодо порушення статті 14, 
суд зазначив, що «у відповідності до встановленої практики суду, 
стаття 14 не має незалежного застосування... у цій справі скарга 
заявника щодо основних матеріальних норм конвенції була ви
знана неприйнятною, що означає, що заява про порушення статті 
14 не може бути розглянута... та має бути відхилена як така, що не 
відповідає у сенсі ratione materiae положенням конвенції, згідно зі 
статтею 35, параграфами 3 та 4»1.

Не дивлячись на сувору позицію щодо расової дискримінації, 
на практиці було дуже мало справ, в яких судом було визнане по
рушення статті 14 у зв’язку з расовою дискримінацією. у справі 
Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United Kingdom (1985 р.) суд 
відмовився прийняти до уваги докази непрямої дискримінації за 
ознакою расової належності, аргументуючи це тим, що оспорюва
на норма законодавства, що відноситься до імміграційних правил, 
за формою була нейтральною, хоча заявники стверджували, що 
вона мала наслідком непряму расову дискримінацію, в силу того, 
що вони – представники певної расової групи – страждали від цієї 
норми у непропорційно великій мірі. суд відкинув це тверджен

1 Pavel Ivanov v. Russia. Application No. 35222/04. – EChR Decision (first Section) of 
20 february 2007.
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ня, знайшовши інші пояснення даному непропорційному впливу, 
включаючи аргумент про те, що деякі етнічні групи просто кіль
кісно перевершують інші групи1. суд вирішив, що розглянуті ім
міграційні правила застосовувалися до всіх людей без розрізнення 
їх за ознакою расового або етнічного походження, і що при вста
новленні правил в’їзду в країну правомірно надавати перевагу осо
бам, які мають з нею міцний зв’язок.

важливим кроком у становленні заборони дискримінації в 
європейській системі захисту прав людини було закріплення за
гальних антидискримінаційних гарантій у протоколі № 12 2000 р. 
до конвенції, згідно з яким, «здійснення будьякого передбачено
го законом права забезпечується без дискримінації за будьякою 
ознакою, наприклад за ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, 
релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соці
ального походження, належності до національної меншини, майно
вого стану, народження або за іншою ознакою; ніхто не може бути 
дискримінований будьяким органом державної влади за будь
якою ознакою...» (ст. 1)2. Не дивлячись на потенціальні можливості, 
обумовлені широким тлумаченням дискримінації у даному про
токолі, практика суду щодо розгляду справ про його порушення є 
обмеженою.

у справі Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina (2009) (по
зивачами було оскаржено положення Боснійської конституції, 
згідно з якими у виборах до президії та палати народів не мають 
право брати участь представники «інших», ніж «державоутворюю
чих» (constituent) народів – боснійців, хорватів та сербів, – зокрема 
євреї та роми) Європейський суд, вперше застосувавши загальне 
положення про заборону дискримінації відповідно до протоколу 
№ 12, встановив порушення владою державивідповідача вимог 
статті 1 протоколу № 12 про загальну заборону дискримінації та 
вимог статті 14 конвенції у взаємозв’язку зі статтею 3 протоколу 
№ 1 до конвенції «право на вільні вибори». обидва заявники є гро
мадянами Боснії і герцеговини, під час розгляду справи в Європей
ському суді вони були відомими громадськими діячами. заявники, 

1 Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. United kingdom, paras. 8486.
2 офіційний вісник україни вiд 23.08.2006. – 2006. – № 32. – с. 460 (Protocol No. 12 to 

the Convention for the Protection of human Rights and fundamental freedoms (2000). – 
CETS No. 177).
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перший з яких мав циганське походження та другий – єврейське, 
скаржилися, що, незважаючи на наявність у них досвіду, який до
зволяв їм обіймати найвищі виборні посади в країні, положення 
конституції не дозволяли їм висувати свої кандидатури на такі по
сади з огляду на їхнє етнічне походження.

суд, розглядаючи справу, встановив, що така заборона була 
введена для досягнення миру в умовах політичної нестабільнос
ті, проте з тих часів становище в республіці Боснія і герцеговина 
значно покращилось, і отже не відповідає вимогам конвенції. це 
рішення, вочевидь, матиме вплив на оскарження у майбутньому 
іншими меншинами норм національного права, що обмежують їх 
права.

зокрема, суд зазначив, що застосування у цій справі стат
ті  1 протоколу № 12 є можливим: «тимчасом як стаття 14 кон
венції забороняє дискримінацію при користуванні «правами 
та свободами, визнаними в цій конвенції», стаття 1 протоколу 
№ 12 поширює гарантії захисту на «будьяке передбачене законом 
право», встановлюючи таким чином загальну заборону дискри
мінації. отже, незалежно від того, чи підпадали вибори до пре
зидії під дію статті 3 першого протоколу, ця скарга стосувалася 
«передбаченого законом права» і тому стаття 1 протоколу № 12 є 
застосовною»1. суд підкресливши, що внаслідок того, що заявники 
у справі, що розглядається, через свою неналежність до «державо
утворюючого народу», позбавилися також права балотуватися на 
виборах до президії, постановив, що поняття дискримінації, забо
роненої статтею 14, має тлумачитися так само як і поняття дискри
мінації, забороненої статтею 1 протоколу № 12, й отже підстави, 
на яких слід визнати дискримінаційними конституційні положен
ня щодо неможливості заявників балотуватись до президії та па
лати народів є ідентичними2.

Незважаючи на позитивні тенденції, статистика Європей
ського суду з прав людини свідчить про те, що розуміючи всю 
серйозність проблеми расової дискримінації, суд і комісія рідко 
встановлювали факт порушення у справах, пов’язаних її проява
ми. Більшість скарг на расову дискримінацію були відкинуті су

1 Sejdic and finci v. Bosnia and herzegovina. – Application Nos. 27996/06, 34836/06. – 
EChR Judgment of 22 December 2009, paras. 5354.

2 Ibid., paras. 5456.



250

дом внаслідок сформованого підходу до стандартів доказування 
дискримінації. як показує практика, найчастіше так відбувало
ся у справах, пов’язаних з непрямою дискримінацією та расово
мотивованим насильством. втім, судом неодноразово було під
креслено роль держави у протидії будьяким формам прояву 
дискримінації або упередженого ставлення як найважливішої.

ліквідація всіх форм дискримінації як невід’ємний компонент 
міжнародного захисту прав людини стала одним з найбільш на
гальних завдань у сучасному світі. обов’язок держави захищати 
осіб, що перебувають під її юрисдикцією, від проявів дискримі
нації є фундаментальним принципом міжнародного антидискри
мінаційного права. україна, яка зіткнулась з проблемою росту 
дискримінаційної поведінки, повинна належним чином імплемен
тувати стандарти боротьби з дискримінацією, визнані міжнарод
ною спільнотою та розроблені міжнародними судовими органами, 
зокрема, у практиці Європейського суду з прав людини.
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РОЗДІЛ 3

пРАВОВЕ ЗАБЕЗпЕЧЕННя ЕФЕКТиВНОї 
ІМплЕМЕНТАЦІї  пРАКТиКи ЄВРОпЕЙСЬКОГО 

СУДУ З пРАВ лЮДиНи У НАЦІОНА лЬНиХ 
пРАВОВиХ СиСТЕМА Х

М. Й. Вільгушинський
суддя судової палати у кримінальних справах Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних 
справ, кандидат юридичних наук

РОлЬ СУДІВ ЗАГАлЬНОї ЮРиСДиКЦІї У ЗАБЕЗпЕЧЕННІ 
ЕФЕКТиВНОГО ЗАСТОСУВАННя пРАКТиКи 

ЄВРОпЕЙСЬКОГО СУДУ З пРАВ лЮДиНи

М. Й. Вільгушинський. Роль судів загальної юрисдикції у забезпе-
ченні ефективного застосування практики Європейського суду з 
прав людини. – стаття.
стаття присвячена розгляду основних напрямів діяльності судів 
загальної юрисдикції, пов’язаних з забезпеченням ефективного за
стосування практики Європейського суду з прав людини. визначено 
роль судів загальної юрисдикції у цій діяльності, а також визначено 
превентивні судові механізми захисту прав та свобод людини на на
ціональному рівні.
Ключові слова: взаємодія, суди, правове регулювання, Європейський 
суд з прав людини, конвенція про захист прав людини і основопо
ложних свобод 1950 року.

М. И. Вильгушинский. Роль судов общей юрисдикции в обеспече-
нии эффективного применения практики Европейского суда по 
правам человека. – статья.
статья посвящена рассмотрению основных направлений дея
тельности судов общей юрисдикции, связанных с обеспечением 
эффективного применения практики европейского суда по правам 
человека. определена роль судов общей юрисдикции в этой дея
тельности, а также определены превентивные судебные механизмы 
защиты прав и свобод человека на национальном уровне.
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Ключевые слова: взаимодействие, суды, правовое регулирование, 
европейский суд по правам человека, конвенция о защите прав че
ловека и основных свобод 1950 года.

M. Vilgushinsky. The role of courts of general jurisdiction in the ef-
fective application of the European Court of Human rights. – Article.
The article is devoted to the main activities of the courts of law relating 
to the provision of effective implementation of the European Court of hu
man Rights. The role of courts of general jurisdiction in this activity, and 
also the preventive legal mechanisms to protect human rights and funda
mental freedoms at the national level.
Keywords: interaction, courts, legal regulation, the European Court of 
human Rights, the Convention for the Protection of human Rights and 
fundamental freedoms 1950.

конституція україни проголосила, що людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
нашій державі найвищою соціальною цінністю, а відповідно до ст. 
3 конституції україни утвердження і забезпечення основних прав і 
свобод людини є головним обов’язком держави [1]. судовий захист 
конституційних прав і свобод людини та громадянина є однією з 
правових гарантій їх охорони.

основні права та свободи людини захищаються як на наці
ональному, так і на міжнародному рівні. серед міжнародних до
говорів у сфері захисту прав людини чільне місце займає Європей
ська конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 
1950 року (далі – Конвенція), яка закріплює механізм контролю за 
дотриманням конвенційних вимог та є основою європейської сис
теми колективних гарантій прав людини.

особливість конвенції полягає у наявності постійно діючого 
міжнародного судового органу – Європейського суду з прав люди
ни (далі – ЄСПЛ), який здійснює тлумачення норм, що у ній закрі
плені. відповідно до ст. 17 закону україни «про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 
23 лютого 2006 року, суди застосовують конвенцію та практику 
Єспл як джерело права [5].

слід зазначити, що прийняття імплементаційного закону 
свідчить про гостре намагання держави діяти згідно усталених єв
ропейських стандартів у сфері захисту прав і свобод людини. існу
вання окремого нормативноправового акту вирізняє національну 
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правову систему зпоміж інших державучасниць конвенції, які 
такого закону у своїй національній правовій системі не містять.

відповідно до частини першої ст. 9 конституції україни та 
ст. 19 закону україни «про міжнародні договори україни» чинні 
міжнародні договори україни, згода на обов’язковість яких надана 
верховною радою україни, є частиною національного законодав
ства україни і застосовуються вони у порядку, передбаченому для 
норм національного законодавства. у ст. 19 закону україни «про 
міжнародні договори україни» закріплено принцип, згідно із яким 
ті міжнародні договори україни, які набрали чинності у встанов
леному законом порядку та встановлюють інші правила, ніж ті, що 
передбачені у відповідних актах законодавства україни, мають пе
ревагу над внутрішньодержавними законодавчими актами. однак 
частиною другою ст. 9 конституції україни встановлено, що укла
дення міжнародних договорів, які суперечать конституції украї
ни, можливе лише після внесення відповідних змін до конститу
ції україни. таким чином, з наведеного зрозуміло, що міжнародні 
договори, які пройшли ратифікацію, за статусом є вищими наці
ональних законів, однак конституція україни має вищий статус, 
ніж такі міжнародні договори.

Найбільш значущим наслідком ратифікації конвенції став той 
факт, що конвенція стала частиною національного законодавства, 
з чого слідує обов’язок органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та їх посадових осіб враховувати закріплені у ній 
вимоги у повсякденній діяльності. очевидно, саме тому у п. 1 по
станови пленуму верховного суду україни від 1 листопада 1996 р. 
№ 9 «про застосування конституції україни при здійсненні пра
восуддя» вказується, що конституційні права і свободи людини й 
громадянина діють безпосередньо, визначаючи цілі та зміст інших 
нормативноправових актів, зміст і спрямування діяльності орга
нів державної влади та органів місцевого самоврядування, й забез
печуються захистом правосуддя [3].

відповідно до п.1 ст. 46 конвенції, рішення Єспл є 
обов’язковими для всіх органів державної влади державиучасниці, 
в тому числі і для судів [2]. таким чином, судові органи застосову
ють при відправленні правосуддя положення конвенції та прак
тики Єспл, оскільки суди застосовують конвенцію та практику 
Єспл як джерело права. стаття 13 конвенції визначає та гарантує 
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право на ефективний засіб юридичного захисту, зокрема «кожен, 
чиї права та свободи, визнані в цій конвенції, було порушено, має 
право на ефективний засіб юридичного захисту в національному 
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які 
здійснювали свої офіційні повноваження» [2].

аналіз статей конвенції надає змогу виявити, що органи дер
жавної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють на 
відповідній території функції влади та, з огляду на їх компетен
цію, безпосередньо сприяють особі у реалізації прав, передбачених 
конвенцією: право на повагу до приватного сімейного життя (ст. 
8),  свобода думки, совісті і релігії (ст. 9), свобода вираження погля
дів (ст. 10), свобода зібрань та об’єднання (ст. 11) та інші. також дер
жава в особі її компетентних органів гарантує людині дотримання 
таких конвенційних прав як право на життя (ст. 2 конвенції), аб
солютна заборона катувань (ст. 3), заборона рабської та примусової 
праці (ст. 4), право на свободу та особисту недоторканість (ст. 5), 
право на справедливий суд (ст. 6) тощо. таким чином, в законодав
ство україни імплементовані норми конвенції, що деталізують
ся нормами національного законодавства. в свою чергу, завдяки 
практиці Єспл, що забезпечує офіційне тлумачення норм конвен
ції, імплементовані норми конвенції у національному законодав
стві мають застосовуватися із урахуванням відповідної практики 
Єспл. така вимога прямо закріплена у процесуальних кодексах.

у демократичній правовій державі суд вирішує практично всі 
правові конфлікти між суб’єктами правовідносин. згідно з ч. 2 ст. 
124 конституції україни «юрисдикція судів поширюється на всі 
правовідносини, що виникають у державі» [1].

призначення суду у сфері забезпечення прав та свобод люди
ни вдало у своїх працях виокремлює і. Є. туркіна та зазначає, що 
«суд стає головним захисником прав та законних інтересів людини 
і громадянина, у тому числі у сферах захисту прав та свобод, осві
ти, культури, боротьби за забезпечення особистої недоторканності 
та безпеки. демократичне суспільство не може нікому відмовити в 
судовому захисті своїх прав і законних інтересів, зокрема у сфері 
відносин людини з державою, захисті від незаконних дій і свавілля 
з боку посадових осіб [7, с. 6]. Науковець с. в. прилуцький наголо
шує, що судова влада в сучасному суспільстві, будучи інтегрова
ною в державний механізм, має виконувати функцію посередника 
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в суперечках між учасниками суспільного життя і являє собою до
волі ефективний засіб примирення і розв’язання соціальних кон
фліктів [4, с. 197].

при вирішенні спірних питань між органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування та окремими особами, суди 
виконують інформаційну та захисну функцію у таких напрямках:

1) інформаційноправова взаємодія, що полягає у реалізації 
вищими спеціалізованими судами п. 4 ч. 1 ст. 32 закону україни 
«про судоустрій та статус суддів» щодо надання методичної до
помоги судам нижчого рівня з метою однакового застосування 
норм конституції та законів україни у судовій практиці на основі 
її узагальнення та аналізу, надання спеціалізованим судам нижчо
го рівня рекомендаційних роз’яснень з питань застосування зако
нодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції, 
підготовка та надсилання інформаційних листів, прийняття відпо
відних постанов пленуму вищого спеціалізованого суду. суди при 
відправленні правосуддя зобов’язані за наявності до того підстав 
використовувати конвенції та відповідну практику Єспл, що ви
пливає з конвенційних зобов’язань держави україна. така діяль
ність надає можливість органам державної влади та органам міс
цевого самоврядування враховувати відповідні роз’яснення у своїй 
діяльності та попередити порушення прав та свобод людини;

2) захисна функція судів полягає у безпосередньому захис
ті прав та свобод людини у разі їх порушення. відповідно до ч. 1  
ст.  35 конвенції «Єспл може брати справу до розгляду лише після 
того, як було вичерпано всі національні засоби юридичного захис
ту, згідно із загальновизнаними принципами міжнародного права, 
і впродовж шести місяців від дати постановлення остаточного рі
шення на національному рівні» [2]. таким чином, саме на судові 
органи покладений обов’язок відновити порушені права та свободи 
людини національними засобами та не допустити подання окре
мими особами індивідуальних звернень до Єспл проти держави 
україна; з іншого боку, суди вирішують спори органів державної 
влади та місцевого самоврядування з окремими фізичними особа
ми у разі встановлення з боку останніх ознак зловживання пра
вом при їх реалізації, що надає можливість забезпечувати гарантії 
реалізації основоположних прав та свобод людини на відповідній 
території та не допустити різнорідного тлумачення у сфері захис
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ту прав та свобод людини, що забезпечує сталість та передбачува
ність реалізації наданих на національному та міжнародному рівні 
прав та свобод.

реалізація такої функції судів набуває вирішального значення 
для захисту прав людини на національному рівні, оскільки Єспл 
містить специфічні вимоги до законодавства держави, що охоплює 
писане право та практику його застосування. як зазначає науко
вець в. темченко «Єспл звертає увагу щодо форми, змісту та сут
ності «закону»; а) стосовно змісту права – це стосується забезпе
чення у «законі»: чіткості меж і характеру здійснення відповідних 
дискреційних повноважень державних органів; гарантій від до
вільного втручання влади у права особи; правової визначеності; до
ступності та передбачуваності «закону» тощо; б) стосовно поняття 
зовнішньої форми виразу права – важливим у розумінні принципу 
«згідно із законом» є визнання Євросудом права як єдності писа
ного і не писаного, у якому виокремлюються зміст, об’єм, межі та 
умови владних повноважень держави. останні з точки зору форми 
зовнішнього прояву визначаються не тільки законодавцем, але й 
судовою практикою [6, с. 71]. з наведеного випливає висновок, що 
дотримання прав та свобод людини при відправленні правосуддя 
повинне забезпечуватися сталою судовою практикою;

3) суди загальної юрисдикції при здійсненні функції право
суддя наділені процесуальними можливостями відновлювати 
порушені права та свободи окремих осіб шляхом постановлення 
окремих ухвал (постанов) суду відповідно до визначеної компетен
ції, предметом яких виступає вимога вчинити певні дії задля до
тримання прав та свобод людини, або недопущення їх порушення;

4) важливим та надзвичайно актуальним на сьогодні є роль 
суду по застосуванню практики Єспл при здійсненні контроль
них функцій у виконавчому провадженні, зокрема і щодо забезпе
чення дотримання розумних строків виконання остаточного судо
вого рішення у цивільній справі;

5) окремим напрямком реалізації судами контрольної функ
ції є процесуальна можливість перегляду справи верховним судом 
україни у разі встановлення міжнародною судовою установою, 
юрисдикція якої визнана україною, порушення україною міжна
родних зобов’язань при вирішенні справи судом. у такому випадку, 
здійснюється функція наступного контролю у сфері забезпечення 
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прав та свобод людини, яка забезпечує можливість відновлення по
рушених прав та свобод людини;

6) компенсаційна функція. так, суди відповідно до ч. 5  
ст. 9 закону україни «про виконання рішень та застосування прак
тики Європейського суду з прав людини» вирішують справи про 
відшкодування збитків, завданих державному бюджету україни 
внаслідок виплати відшкодування за рішенням Єспл, де позива
чем виступає орган представництва, який зобов’язаний протягом 
шести місяців з моменту, виплати відшкодування, звернутися до 
суду з відповідним позовом [5]. у такій формі контролю суди за
безпечують відшкодування коштів в інтересах держави, зокрема і 
з відповідних посадових осіб органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, чия діяльність призвела до порушення 
норм конвенції та здійснюють контрольну функцію щодо притяг
нення до юридичної відповідальності посадових осіб цих органів, 
що здійснюють регламентовану конституцією та законами украї
ни діяльність всупереч встановленому порядку.

таким чином, окреслені основні напрямки діяльності судів за
гальної юрисдикції щодо забезпечення ефективного застосування 
практики Єспл, що виявляються у різноманітних формах контр
олю за діяльністю органів влади та місцевого самоврядування.

важливу роль у забезпеченні превентивних заходів захисту 
прав та свобод людини на національному рівні відведено проце
суальним законодавством вищому спеціалізованому суду україни 
з розгляду цивільних і кримінальних справ, оскільки в розумінні 
практики Єспл саме цей судовий орган є останнім засобом наці
онального захисту прав та свобод людини перед поданням скарги 
безпосередньо до Єспл. тому одним із основних завдань цього 
суду є ефективне забезпечення застосування практики Єспл та 
відновлення порушених прав та свободи людини під час касацій
ного оскарження судового рішення, що забезпечує превентивні за
ходи (оскільки людина досягає відновлення своїх порушених прав 
та/або свобод в межах держави, що автоматично означає відсут
ність необхідності звернення до Єспл) та забезпечує ефективну 
систему захисту прав та свобод людини, яка здійснюється у відпо
відності до міжнародних стандартів.

з іншої сторони, у випадках, коли при касаційному перегляді 
справи колегія суддів дійде висновку про відсутність порушення 
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прав та свобод людини судами першої та апеляційної інстанції, 
необхідно свої процесуальні рішення додатково вмотивовувати 
відповідною практикою Єспл. таким чином, особа зможе наочно 
переконатися, що її права не порушені, а рішення суду відповідає 
міжнародним стандартам, а тому подання скарги до Єспл навряд 
чи призведе до визнання порушення норм конвенції. як наголо
шено у п. 25 висновку № 9 (2006) консультативної ради європей
ських суддів до уваги комітету міністрів ради Європи щодо ролі 
національних суддів у забезпеченні ефективного застосування 
міжнародного та європейського права: «національні суди є відпо
відальними за застосування європейського права. від них у бага
тьох випадках вимагається його пряме застосування. від них та
кож вимагається тлумачення національного права у відповідності 
з європейськими стандартами». відтак для реалізації ефективного 
захисту гарантованих прав і свобод громадян та уникнення у по
дальшому порушень конвенції існують всі підстави для застосу
вання у судовій практиці національних судів практики Єспл у 
контексті законодавства україни та конвенції.

На сьогодні у вищому спеціалізованому суді україни з роз
гляду цивільних і кримінальних справ судовою палатою у кри
мінальних справах проведено узагальнення судової практики за
стосування судами загальної юрисдикції першої та апеляційної 
інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних справах 
статей 3, 5, 6 конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року [8]. поряд із 
виявленими помилками, що здійснені судами загальної юрисдик
ції першої та апеляційної інстанції при застосування норм конвен
ції встановлено, що застосовуючи практику Єспл, суди не завжди 
чітко й однозначно розуміють, у чому полягає правовий зміст тако
го застосування. тому досить поширеним у діяльності вітчизняних 
судів є абстрактне посилання на практику Єспл без вказівок на 
конкретне рішення міжнародного судового органу. часто в судо
вих рішеннях вітчизняних судів міститься посилання на конкретне 
рішення Єспл, але без зазначення співвідносності його з нормами 
національного права й обставинами конкретної справи. Ще однією 
проблемою є відсутність єдиних критеріїв застосування практики 
Єспл.
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з огляду на зазначене судам при здійсненні судочинства не
обхідно ширше застосовувати норми міжнародного права. також 
необхідно зважати, що обов’язковим є не тільки врахування рішень 
Єспл, постановлених щодо україни, а й застосування поряд із 
нормами національного законодавства україни норм конвенції та 
практики Єспл і щодо інших державучасниць конвенції з метою 
недопущення порушення прав людини та основоположних свобод.
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Stefan Kirsh. Exhaustion of domestic remedies under Art. 35 of the 
European Convention for the Protection of Human rights and Fun-
damental Freedoms. – Article.
The article is devoted to the analysis of the role of national authorities in 
the guaranteeing of human rights and freedoms, estimated by the Euro
pean Convention for the Protection of human Rights and fundamental 
freedoms, and the activity of the Constitutional Court of germany as a 
guarantee of these rights.
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Dem Europäischen gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg 
(EgMR) kommt im hinblick auf die Sicherung der in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRk) verbürgten Rechte lediglich eine 
subsidiäre funktion zu. Vielmehr ist es zunächst die Aufgabe der kon
ventionsstaaten selbst, die Einhaltung der konventionsrechte sicherzu
stellen. Nur dann, wenn die konventionsstaaten dieser Aufgabe nicht 
nachkommen, ist der gerichtshof befugt, über Individualbeschwerden 
(Art. 34 EMRk) zu entscheiden.

Die subsidiäre funktion des Individualbeschwerdeverfahrens vor 
dem EgMR zeigt sich sowohl im Rahmen der substantiellen Verbürgun
gen der konvention (Art. 13 EMRk) als auch im Rahmen der Verfah
rensvorschriften (Art. 35 (1) EMRk).

«By virtue of Article 1 (which provides: «The high Contracting 
Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and 
freedoms defined in Section I of this Convention»), the primary respon
sibility for implementing and enforcing the guaranteed rights and free
doms is laid on the national authorities. The machinery of complaint to 
the Court is thus subsidiary to national systems safeguarding human 
rights. This subsidiary character is articulated in Articles 13 and 35 § 
1 of the Convention.

The purpose of Article 35 § 1, which sets out the rule on exhaustion 
of domestic remedies, is to afford the Contracting States the opportunity 
of preventing or putting right the violations alleged against them before 
those allegations are submitted to the Court (see, as a recent authority, 
Selmouni v. france [gC], no. 25803/94, § 74, EChR 1999V). The rule 
in Article 35 § 1 is based on the assumption, reflected in Article 13 (with 
which it has a close affinity), that there is an effective domestic remedy 
available in respect of the alleged breach of an individual’s Convention 
rights (ibid.).

In that way, Article 13, giving direct expression to the States’ obli
gation to protect human rights first and foremost within their own legal 
system, establishes an additional guarantee for an individual in order to 
ensure that he or she effectively enjoys those rights. The object of Article 
13, as emerges from the travaux préparatoires (see the Collected Edition 
of the «Travaux Préparatoires» of the European Convention on human 
Rights, vol. II, pp. 485 and 490, and vol. III, p. 651), is to provide a means 
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whereby individuals can obtain relief at national level for violations of 
their Convention rights before having to set in motion the international 
machinery of complaint before the Court.»1

«Under Article 1 of the Convention, which provides that «[the] 
high Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdic
tion the rights and freedoms defined in Section I of [the] Convention», 
the primary responsibility for implementing and enforcing the rights 
and freedoms guaranteed by the Convention is laid on the national au
thorities. The machinery of complaint to the Court is thus subsidiary to 
national systems safeguarding human rights. This subsidiary character 
is articulated in Article 13 and Article 35 § 1 of the Convention (see 
Scordino v. Italy (no. 1) [gC], no. 36813/97, § 140, EChR 2006V, and 
Cocchiarella v. Italy [gC], no. 64886/01, § 38, EChR 2006V).»2

Nach Art. 13 EMRk hat jede Person, die in ihren in der konventi
on anerkannten Rechten oder freiheiten verletzt worden ist, das Recht, 
bei einer innerstaatlichen Instanz eine wirksame Beschwerde zu erhe
ben. Dies gilt auch, wenn die Verletzung von Personen begangen worden 
ist, die in amtlicher Eigenschaft gehandelt haben.

Die konventionsstaaten müssen daher einen Rechtsbehelf zur 
Verfügung stellen, mit dem im innerstaatlichen Recht eine konventi
onsverletzung festgestellt werden kann. Die Verfahrensgarantie des 
Art. 13 EMRk verpflichtet die konventionsstaaten aber nicht, die Ver
bürgungen der EMRk in das innerstaatliche Recht zu inkorporieren, 
sondern überlässt es ihnen, auf welche Weise sichergestellt wird, dass 
im innerstaatlichen Recht garantien bestehen, die mindestens so weit 
gehen wie die der EMRk und der Protokolle dazu.

Die Zugangsvoraussetzungen des in Art. 13 EMRk vorgesehenen 
Rechtsbehelfs können die konventionsstaaten näher bestimmen, solan
ge sie das Recht nicht in seinem Wesensgehalt antasten.

Eine Verletzung von Art. 13 EMRk setzt nicht die feststellung 
voraus, dass ein anderes (materielles) Recht der konvention verletzt ist. 
Vielmehr genügt die «vertretbare» Behauptung («arguable claim»), in 
einem konventionsrecht verletzt zu sein. Die entsprechende Vorausset
zung wird aber in der Rechtsprechung des gerichtshofs eher eng aus

1 kUDŁA v. POLAND (Application no. 30210/96), Judgment, 26.10.2000, Rn. 152. 
2 SÜRMELI v. gERMANY (Application no. 75529/01), Judgment, 8.6.2006, Rn. 97. 
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gelegt.1 Allerdings hat der gerichtshof klargestellt, dass ein Erfolg des 
Rechtsbehelfs nach Art. 13 EMRk nicht sicher sein muss.

«Article 13 of the Convention guarantees the availability at nation
al level of a remedy to enforce the substance of the Convention rights 
and freedoms in whatever form they may happen to be secured in the 
domestic legal order. The effect of Article 13 is thus to require the pro
vision of a domestic remedy to deal with the substance of an «arguable 
complaint» under the Convention and to grant appropriate relief. The 
effectiveness of a remedy within the meaning of Article 13 does not 
depend on the certainty of a favourable outcome for the applicant. Also, 
even if a single remedy does not by itself entirely satisfy the require
ments of Article 13, the aggregate of remedies provided for under do
mestic law may do so. It is therefore necessary to determine in each case 
whether the means available to litigants in domestic law are «effective» 
in the sense either of preventing the alleged violation or its continuation, 
or of providing adequate redress for any violation that has already oc
curred (see kudła, cited above, §§ 15758).»2

Nach Art. 35 (1) EMRk setzt die Zulässigkeit einer Individualbe
schwerde die Erschöpfung aller innerstaatlichen Rechtsbehelfe voraus. 
Die Prüfung, ob diese Voraussetzung erfüllt ist, erfolgt allerdings „ohne 
übertriebenen formalismus»3.

«The Commission was therefore quite right in declaring in various 
circumstances that there was a need for a certain flexibility in the appli
cation of the rule (see, for example, the decision of 30th August 1958 on 
the admissibility of application No. 332/57, Lawless v. Ireland, Yearbook 
of the Convention, Vol. 2, pp. 324326)».4

Ein Rechtsbehelfsverfahren ist aber etwa dann nicht erforderlich, 
wenn ein solches aufgrund behördlicher Praxis von vorneherein aus
sichtslos erscheint.

«Under Article 26 (art. 26), normal recourse should be had by an 
applicant to remedies which are available and sufficient to afford redress 
in respect of the breaches alleged. The existence of the remedies in ques

1 kritisch insoweit frowein/Peukert, EMRk, 3. Aufl. 2009, Art. 13, Rn. 3, m.w.Nachw. 
2 SÜRMELI v. gERMANY (Application no. 75529/01), Judgment, 8.6.2006, Rn. 98. 
3 So frowein/Peukert, EMRk, 3. Aufl. 2009, Art. 35, Rn. 3. 
4 RINgEISEN v. AUSTRIA (Application no 2614/65), Judgment, 16.7.1971, Rn. 89. 
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tion must be sufficiently certain not only in theory but in practice, failing 
which they will lack the requisite accessibility and effectiveness.

however, there is no obligation to have recourse to remedies 
which are inadequate or ineffective. In addition, according to the 
«generally recognised rules of international law» to which Article 26 
(art. 26) makes reference, there may be special circumstances which 
absolve the applicant from the obligation to exhaust the domestic rem
edies at his disposal. The rule is also inapplicable where an admin
istrative practice consisting of a repetition of acts incompatible with 
the Convention and official tolerance by the State authorities has been 
shown to exist, and is of such a nature as to make proceedings futile 
or ineffective (see the abovementioned Akdivar and Others judgment, 
p.  1210, paras. 66 and 67).»1

In der Bundesrepublik Deutschland hat die EMRk mit ihrer Ra
tifizierung den Rang eines innerstaatlichen gesetzes, ist also unmittel
bar anwendbar und kann auch vor deutschen gerichten geltend gemacht 
werden.

Ungeachtet dessen werden die garantien der EMRk ihrem Wesen 
nach auch in den grundrechten des grundgesetzes erfasst, sodass in 
der Praxis keine strukturellen Unterschiede im Anwendungsbereich und 
gebrauch der EMRk und der grundrechte des grundgesetzes erkenn
bar sind.

«Bei der Auslegung des grundgesetzes sind auch Inhalt und Ent
wicklungsstand der Europäischen Menschenrechtskonvention in Be
tracht zu ziehen, sofern dies nicht zu einer Einschränkung oder Min
derung des grundrechtsschutzes nach dem grundgesetz führt, eine 
Wirkung, die die konvention indes selbst ausgeschlossen wissen will 
(Art. 60 EMRk). Deshalb dient insoweit auch die Rechtsprechung des 
Europäischen gerichtshofs für Menschenrechte als Auslegungshilfe für 
die Bestimmung und Reichweite von grundrechten und rechtsstaatli
chen grundsätzen des grundgesetzes».2

«Die Europäische Menschenrechtskonvention steht zwar inner
staatlich im Rang eines Bundesgesetzes und damit unter dem grundge
setz. Sie ist jedoch als Auslegungshilfe bei der Auslegung der grundrech

1 AkSOY v. TURkEY (Application no. 21987/93), Judgment, 18.12.1996, Rn. 52. 
2 BVerfg, Beschluss vom 26.3.1987 – 2 BvR 589/79, 740/81 und 284/85 = BVerfgE 74, 358 

(370). 
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te und rechtsstaatlichen grundsätze des grundgesetzes heranzuziehen. 
Dies gilt auch für die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskon
vention durch den Europäischen gerichtshof für Menschenrechte. Die 
heranziehung als Auslegungshilfe verlangt allerdings keine schemati
sche Parallelisierung der Aussagen des grundgesetzes mit denen der 
Europäischen Menschenrechtskonvention, sondern ein Aufnehmen von 
deren Wertungen, soweit dies methodisch vertretbar und mit den Vorga
ben des grundgesetzes vereinbar ist (vgl. BVerfgE 111, 307 <315 ff.>; 
128, 326 <366 ff.>; zur Aufnahme der Wertungen über das Verhältnis
mäßigkeitsprinzip BVerfgE 128, 326 <371>)».1

Die Möglichkeiten einer konventionsfreundlichen Auslegung en
den allerdings dort, wo diese nach den anerkannten Methoden der ge
setzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht mehr vertretbar 
erscheint2 oder der Wille des nationalen gesetzgebers in der gestalt von 
bestehendem gesetzesrecht entgegensteht3.

1 BVerfg, Beschluss vom 20.6.2012 – 2 BvR 1048/11, Rn. 91. 
2 Vgl. BVerfg, Urteil vom 04.05.2011 – 2 BvR 2333/08, Rdn. 93: „grenzen der 

völkerrechtsfreundlichen Auslegung ergeben sich aus dem grundgesetz. Sie darf zunächst 
nicht dazu führen, dass der grundrechtsschutz nach dem grundgesetz eingeschränkt 
wird; das schließt auch die Europäische Menschenrechtskonvention selbst aus (vgl. Art. 
53 EMRk, siehe BVerfgE 111, 307 <317> m.w.N.). Dieses Rezeptionshemmnis kann vor 
allem in mehrpoligen grundrechtsverhältnissen relevant werden, in denen das „Mehr“ 
an freiheit für den einen grundrechtsträger zugleich ein „Weniger“ für einen anderen 
bedeutet (vgl. Wahl/Masing, JZ 1990, S. 553 ff.; hoffmannRiem, EugRZ 2006, S. 492; 
Calliess, in: Merten/Papier, hgR, Bd. II, 2006, § 44 Rn. 18 ff. m.w.N.). Die Möglichkeiten 
einer konventionsfreundlichen Auslegung enden dort, wo diese nach den anerkannten 
Methoden der gesetzesauslegung und Verfassungsinterpretation nicht mehr vertretbar 
erscheint (vgl. BVerfgE 111, 307 <329>; s. auch Bernhardt, in: festschrift für helmut 
Steinberger, 2002, S. 391 <397>; Müller/Christensen, Juristische Methodik, Bd. II, 2. Aufl. 
2007, S. 148, Rn. 184; zur absoluten grenze des kerngehalts der Verfassungsidentität des 
grundgesetzes gemäß Art. 79 Abs. 3 gg, vgl. BVerfgE 123, 267 <344>; s. auch A. Peters, 
ZÖR 65 (2010), S. 3 <59 ff.>).“

3 Vgl. Bgh, Beschluss des Bgh vom 09.11.2010, 5 StR 394/10, Rn. 32: „Aus dem Stellenwert 
der Europäischen Menschenrechtskonvention als lediglich einfaches Bundesrecht folgt 
indes, dass die Verpflichtung deutscher gerichte zu vorrangiger konventionskonformer 
Auslegung auf fälle vorhandener Auslegungs und Abwägungsspielräume beschränkt 
ist (BVerfgE aaO S. 329). Die Zulässigkeit konventionskonformer Auslegung endet 
aus gründen der gesetzesbindung der gerichte dort, wo der gegenteilige Wille des 
nationalen gesetzgebers deutlich erkennbar wird (Bgh NStZ 2010, 565, 566, zur 
Veröffentlichung in BghSt bestimmt; giegerich in grote/Marauhn [hrsg.], EMRk/gg 
konkordanzkommentar zum europäischen und deutschen grundrechtsschutz 2006 kap. 
2 Rdn. 20; Radtke NStZ 2010, 537, 542 ff.). Die Europäische Menschenrechtskonvention 
eröffnet den gerichten keine Verwerfungskompetenz für eindeutig entgegenstehende 
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Der damit bewirkte «Einschluss» der gewährleistungen der 
EMRk in die grundrechte des grundgesetzes führt in der Praxis dazu, 
dass vor der zulässigen Anrufung des EgMR regelmässig die Erhebung 
einer (Individual) Verfassungsbeschwerde (Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a gg) 
erforderlich ist.

Sichert also in den allermeisten fällen das Bundesverfassungsge
richt die gewährleistung der konventionsgrundrechte, so geschieht es 
gleichwohl, dass Beschwerden gegen die Bundesrepublik Deutschland 

gesetze. Anders als bei deren Unvereinbarkeit mit dem grundgesetz (Art. 100 Abs. 1 gg) 
besteht hier auch keine Vorlegungsmöglichkeit. In diesen fällen ist allein der gesetzgeber 
aufgerufen, eine Verletzung der konvention infolge Anwendung eindeutiger gesetzlicher 
Regelungen durch deren Abänderung zu beseitigen“ und BVerfg, Beschluss vom 
14.10.2004, 2 BvR 1481/04, Rdn. 62: „Das grundgesetz weist mit Art. 1 Abs. 2 gg dem 
kernbestand an internationalen Menschenrechten einen besonderen Schutz zu. Dieser 
ist in Verbindung mit Art. 59 Abs. 2 gg die grundlage für die verfassungsrechtliche 
Pflicht, auch bei der Anwendung der deutschen grundrechte die Europäische 
Menschenrechtskonvention in ihrer konkreten Ausgestaltung als Auslegungshilfe 
heranzuziehen (vgl. BVerfgE 74, 358 <370>). Solange im Rahmen geltender methodischer 
Standards Auslegungs und Abwägungsspielräume eröffnet sind, trifft deutsche gerichte 
die Pflicht, der konventionsgemäßen Auslegung den Vorrang zu geben. Etwas anderes 
gilt nur dann, wenn die Beachtung der Entscheidung des gerichtshofs etwa wegen 
einer geänderten Tatsachenbasis gegen eindeutig entgegenstehendes gesetzesrecht 
oder deutsche Verfassungsbestimmungen, namentlich auch gegen grundrechte Dritter 
verstößt. “Berücksichtigen” bedeutet, die konventionsbestimmung in der Auslegung 
des gerichtshofs zur kenntnis zu nehmen und auf den fall anzuwenden, soweit die 
Anwendung nicht gegen höherrangiges Recht, insbesondere gegen Verfassungsrecht 
verstößt. Die konventionsbestimmung muss in der Auslegung des gerichtshofs jedenfalls 
in die Entscheidungsfindung einbezogen werden, das gericht muss sich zumindest 
gebührend mit ihr auseinander setzen. Bei einem zwischenzeitlich veränderten oder bei 
einem anderen Sachverhalt werden die gerichte ermitteln müssen, worin der spezifische 
konventionsverstoß nach Auffassung des gerichtshofs gelegen hat und warum eine 
geänderte Tatsachenbasis eine Anwendung auf den fall nicht erlaubt. Dabei wird es immer 
auch von Bedeutung sein, wie sich die Berücksichtigung der Entscheidung im System 
des jeweiligen Rechtsgebietes darstellt. Auch auf der Ebene des Bundesrechts genießt 
die konvention nicht automatisch Vorrang vor anderem Bundesrecht, zumal wenn es in 
diesem Zusammenhang nicht bereits gegenstand der Entscheidung des gerichtshofs war. 
Vor diesem hintergrund muss es jedenfalls möglich sein, gestützt auf das einschlägige 
grundrecht, in einem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht zu rügen, staatliche 
Organe hätten eine Entscheidung des gerichtshofs missachtet oder nicht berücksichtigt. 
Dabei steht das grundrecht in einem engen Zusammenhang mit dem im Rechtsstaatsprinzip 
verankerten Vorrang des gesetzes, nach dem alle staatlichen Organe im Rahmen 
ihrer Zuständigkeit an gesetz und Recht gebunden sind (vgl. BVerfgE 6, 32 <41>)“.  
Zum Verhältnis der grundrechte zu den Unionsgrundrechten aus der EU grundrechtecharta 
(2000/C 364/01) vgl. gärditz, Anmerkung zu BVerfg, Urteil v. 24.4.2013 – 1 BvR 1215/07 
= JZ 2013, 621, in: JZ 2013, 633 (635). 
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vor dem EgMR Erfolg haben. In der Regel stossen solche Entscheidun
gen auf grosses Interesse von Rechtsprechung und Literatur und führen 
nicht selten zu einer weiteren Ausdifferenzierung der grundrechtsdog
matik und einer Anpassung an Entwicklungen ausserhalb Deutschlands. 
Nicht selten führen entsprechende Entscheidungen aus Strasbourg auch 
zu gesetzgeberischem handlungsbedarf.1

1 So hat etwa das BVerfg durch Urteil vom 4.5.2011 – 2 BvR 2365/09 u.a. – im Lichte 
der Rechtsprechung des EgMR (Vgl. M. v. gERMANY [Application no. 19359/04], 
Judgment, 17.12.2009) – die gesetzlichen Regelungen zur Sicherungsverwahrung für 
verfassungswidrig erklärt und den gesetzgeber verpflichtet, bis spätestens 31. Mai 
2013 verfassungskonforme Regelungen zu schaffen und die Sicherungsverwahrung neu 
auszugestalten. 

 Mit Spannung zu erwarten sind auch die folgen der Entscheidung NEZIRAJ v. gERMANY 
(Application no. 30804/07), Judgment, 8.11.2012, zur Möglichkeit der Vertretung des 
Beschuldigten in der Berufungshautverhandlung, denn die Rechtsprechung verweigert 
dieser Entscheidung die gefolgschaft (vgl. OLg München, Beschl. v. 17. 01. 2013, 4 StRR 
(A) 18/12: „1. Die Entscheidung des Europäischen gerichtshofes für Menschenrechte vom 
8.November 2012, Strafo 2012, 490ff., wonach § 329 Abs. 1 S. 1 StPO nicht mit Art. 6 
Abs. 1 und 3 MRk vereinbar sei, verkennt das Regelungsgefüge dieser Vorschrift und die 
Stellung des Verteidigers im deutschen Strafprozessrecht. 2. Selbst bei einer unterstellten 
konventionswidrigkeit ist die Vorschrift angesichts ihres eindeutigen Wortlautes von 
deutschen gerichten aufgrund ihrer Bindung an die geltenden gesetze anzuwenden 
und eine auf die konventionswidrigkeit der Vorschrift gestützte Revision offensichtlich 
unbegründet (§ 349 Abs. 2 StPO)“). Instruktiv Engel, ZIS 2013, 339. 
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аrticle 1 par. 6 of the federal act «On the ratification of the Conven
tion for the protection of human rights and fundamental freedoms and 
the protocols thereto» 1998 provides: «In accordance with article 46 of 
the Convention the Russian federation recognizes ipso facto and with
out special agreement the binding jurisdiction of the European Court 
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of human rights on the interpretation and application of the Convention 
and the Protocols thereto in cases of alleged violations of the Russian 
federation of the compact acts provisions when the alleged violation 
have taken place after their entry into force in relation to the Russian 
federation».

Under the article 46 of the Convention for the protection of human 
rights and fundamental freedoms of 1950, the high Contracting Parties 
undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to 
which they are. Thus, the EChR doesn’t create new propositions of In
ternational Law. The court checks on compliance with the state party to 
the Convention of 1950. In the decree of 1978 on the case «Ireland v. the 
United kingdom» the Court emphasized that its acts «are not only the 
solution of specific disputes, but also, in a broader sense, explanation, 
the protection and development of the standards of the Convention». The 
court also assists to observance by States parties to the Convention of 
the assumed obligations.

Thus, EChR acts are not sources of International Law. What is the 
legal force of the EChR decisions in the Russian federation?

The article 6 of the federal Constitutional Act «On the Judicial 
System of the Russian federation» [1] of 1996 provides that bound by 
the decisions of international courts on the territory of the Russian fed
eration «is determined by the international treaties of the Russian fed
eration».

In accordance with provisions of the federal aсt «On the ratifica
tion of the Convention for the protection of human rights and funda
mental freedoms and the Protocols thereto» 1998 [2] decisions of the 
EChR, taken in respect of the Russian federation, are an integral part 
of the legal system of Russia. The specified judicial acts are binding for 
all state and municipal authorities. Moreover, the Court judgments are 
legal facts for the revision of the new circumstances in court decisions, 
adopted by the national judicial authorities.

for example, in accordance to part 4 of the article 413 of Russian 
Criminal Procedure Code a new circumstance, which serves as a ba
sis for resumption of proceedings in criminal cases, is «established by 
the European Court of human rights violation of the provisions of the 
Convention on the protection of human rights and fundamental free
doms in court of the Russian federation criminal case related to: a) the 
application of the federal law, which is not responded with provisions 
of the Convention for the protection of human rights and fundamental 
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freedoms; b) other violations of the provisions of the Convention on the 
protection of human rights and fundamental freedoms».

In accordance with c. 7 of 311 article of Arbitration Procedural 
Code «established by the European Court of human rights violation 
of the provisions of the Convention on the protection of human rights 
and fundamental freedoms in the consideration of the arbitration court 
on the particular case in connection with the adoption of a resolution, 
in which the Complainant appealed to the European Court of human 
rights», is regarded by the court as a newly discovered circumstance and 
is the basis for revision of the judicial act.

According to the article 392 of the Civil Procedural Code of the Rf, 
a court rulings that have entered into legal force may be reviewed based 
on newly discovered circumstance or new circumstances.

Reasons for the review the court rulings which has become effec
tive in law, in particular are: «(1) the newly discovered circumstances 
specified in the part 3 of this article, which existed at the time of adop
tion of the decision and were essential to trial of circumstances of the 
case».

The third part of the article relates following to the new circum
stances: «the establishment by the European Court of human rights vio
lations of the provisions of the Convention on the protection of human 
rights and fundamental freedoms in the court’s consideration of a par
ticular case, relative to the adoption of a decision, under which the ap
plicant appealed to the European Court of human rights».

The Plenum of Supreme Court of the Rf of October 10, 2003 «On 
the application by general jurisdiction courts of generally recognized 
principles and propositions of international law and the international 
treaties of the Russian federation» is recommended that the Judicial 
Department under the Supreme Court of the Russian federation should 
inform the judges on the jurisprudence of the EChR, in particular about 
the decisions relating to the Russian federation, by way of the authentic 
texts and their translations into Russian language.

According to the part 2 of Plenum Supreme Courts № 3, of the Ple
num of the Supreme Arbitration Court of february 4, 2010 № 2 «On the 
Rules of Judicial Disciplinary Tribunal» the grounds for review of the 
decision of the Judicial Disciplinary Tribunal of newly discovered cir
cumstances are: «establishment by the European Court of human rights 
violation of the provisions of the Convention on the protection of human 
rights and fundamental freedoms in the consideration of the case the 
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Judicial Disciplinary Tribunal, in order the adoption of a decision, under 
which the applicant appealed to the European Court of human rights».

The part 7 of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of June 
30, 2011 № 52 «On the application of the provisions of the Arbitration 
procedural code of the Russian federation for revision of the judicial 
acts on new or newly discovered circumstances» reads as follows. Ac
cording to the forth paragraph of the third part of 311 article of Russian 
Arbitration procedural code with the application for revision in case of 
new circumstances in order the European Court of human rights vio
lation of the provisions of the Convention on the protection of human 
rights and fundamental freedoms in the consideration of the arbitration 
court of a particular case may contact person who was involved in the 
case, in order the adoption of a decision, under which the applicant ap
pealed to the European Court of human rights, as well as other persons 
who were not involved in the present case, but on the rights and duties 
were taken judicial act by the arbitration court.

Saluting the recognition of the importance of the legislator (and 
Supreme courts following by the legislator) the decisions of the EChR, 
I am not quite able to agree with the approach of the acts of the Court as 
«newly discovered» or «new» circumstances. In my opinion, we should 
talk about another thing. EChR checks on the fact of observing the Con
vention of 1950 in a particular case. fact of incorrect application (or 
nonapplication) of the Convention had already taken place in the time 
of state bodies decisionmaking, which then «appealed» to the EChR. 
In other words, the violation of the Convention had already existed; 
it wasn’t simply «seen» (or was intentionally unsaw). What does this 
«new» or newly discovered fact means?

Therefore, in the context of Russian Constitution (as well as propo
sitions of law of the Criminal procedural code, Arbitration procedural 
code, Civil procedural code), it has been a violation of international 
Treaty and the provisions of the forth part of the fifteenth article of the 
Constitution – «if an international treaty of the Russian federation fixes 
other rules than those envisaged by act, the rules of the international 
agreement shall be applied». I suppose, that in this case another rule 
should act; the decision of a state body shall be a subject to revocation, 
because it violates the proposition of substantive or procedural law.

for the purposes of implementation, all EChR decisions can be 
conditionally divided into two categories: resolutions adopted by the 
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Court in respect of the stateparty, and the decision in respect of the 
other statesparties to the Convention.

In accordance with the article 46 of the 1950 Convention, states un
dertake to abide by the final judgment of the Court in cases to which they 
are parties. In its first decision, the EChR noted that, in accordance with 
the 53 article of the Convention «only statesparties of the Convention 
that are «parties in the dispute», undertake to comply with the decision 
of the Court».

Degrees, which are adopted by the Court in respect of the other 
statesparties of the Convention, formally aren’t binding for the coun
tries, who weren’t parties to the case. however, these acts may not be 
taken into account in lawenforcement practice of the national courts, 
the Decision of the Court provides an interpretation of the Convention 
and, in it sense, is obligatory for all countries of the Convention.

The former Chairman of the EChR, R. Risdal, was emphasizing, 
that «they only perform the principal obligation, under which they are 
subscribed on the basis of the first article of the Convention, namely: to 
ensure compliance with the rights and freedoms of any person, which 
is subjected to their jurisdiction, as it had set in the Convention, but at 
the same time with the light of the interpretation, which is being given 
to them by the Court in its decisions». As a rule, the Court shall refer 
decision on a particular case to the earlier adopted legal acts. Decrees 
of the EChR don’t have the sign of a normative novelty, because it’s 
represented the interpretation and explanation, reveal the meaning and 
content of the particular provisions of the Convention, it isn’t, in essence, 
enabling legislation and it doesn’t create new legal propositions. The in
terpretation of the EChR, which provides provisions of the Convention, 
becomes a model for solution of similar cases by all States.

Decisions and decrees, which were adopted by the court earlier, are 
a legal instrument, which is used by the Court for a decision in a similar 
case. The EChR ruled that it will come out of earlier decisions on «con
clusive consideration», for example, «to ensure that, the interpretation of 
the Convention was reflected the social changes and continued to meet 
the requirements of today».

Therefore, under the Court’s «practice» is necessary to understand 
that Court decrees, which were made not only in respect to the Russian 
federation, but also to other countries – participants of the Convention 
and of which the Court proceeds with the examination of specific cases.
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In the documents of the Supreme Court of the Russian federation 
this fact has been repeatedly confirmed.

The EChR «recognizes the possible cancellation of entered into 
force court decision only in exceptional circumstances (judgment of 
28th of October, 1999 in the case of Brumarescu v. Romania [3]).

On the basis of the legal nature of the Russian federation as the 
state, where branches of the legislation form the system of the intercon
nected elements, as well as due to the constitutional principles of pro
portionality, equality and justice, such measures must be adequate for 
protected values and indeed necessary in terms of the legislation.

This corresponds to paragraph 1 of article 6 of the Convention, 
1950 in its understanding by the EChR, requested, in a Decision of 
19 March 1997 on the case of hornsby v. greece [4], that the execution 
of a judgment given by any court must be regarded as an integral part of 
the «right to a court», since this right would be illusory if the legal sys
tem of the state allowed a final, mandatory judicial review is not an act 
that would impair any of the parties. It corresponds to the first paragraph 
of the sixth article 6 of the Convention of 1950 in its understanding by 
the EChR, which requested in a Decree of 19th of March of 1997 on 
the case of hornsby v. greece, that the execution of a decision, given by 
any court, must be regarded as an integral part of the «right to a court», 
because this right would be illusory, if the legal system of the state al
lowed a final, mandatory judicial review is not an act that would impair 
any of the parties.

The court has repeatedly emphasized that political parties are a 
form of Association, which are essential to the proper functioning of de
mocracy (judgment of 30th of January of 1998 in the case of the United 
Communist party of Turkey and others v. Turkey [5]. free elections and 
freedom of political parties lie at the basis of any democratic system, 
which are interconnected and reinforce each other (Decree of 2nd of 
March of 1987 in the case of MathieuMohin and Clerfayt v. Belgium 
[6] and of 19th of february of 1998 in the case of Bowman v. the United 
kingdom [7]).

Consequently, Russian courts are obliged to follow the practice of 
the EChR and take into account the decrees, taken by the Court in re
spect of not only Russia, but also of other States. It, of course, will be a 
guarantee that in the future on similar cases against the Russian federa
tion would be not issued the same on the content decrees.
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The proper implementation by the Russian federation of decrees of 
the European court of human rights is an important factor of stability of 
the Russian legal system. A huge role in it plays the acts of the Supreme 
courts of the Russian federation.

Thus, in Decision of the Constitutional Court of the Rf of 21.01.2010 
№ 1P is made an important conclusion: the provisions of 311 article of 
the APC of the Rf doesn’t imply the possibility to give retroactive de
crees of the Plenum of the SAC of the Rf or the Presidium SAC of the 
Rf, which are containing it legal position on the issue of the application 
of the provisions of the law, regardless of the nature of legal disputes and 
established for these cases the constitutional framework of the rule of 
law with retroactive effect. The Constitutional court referred to the pro
visions of the Convention and Protocols thereto, as well as based on their 
legal position of the EChR, including those expressed in the decisions, 
which are taken on the basis of the complaints of the Russian citizens.

«Since the change of the interpretation of the highest judicial body 
law provisions are considered in the Russian judicial practice as grounds 
for cancellation of entered into force court decisions in the order of su
pervision, and so on newly discovered circumstances, the European 
Court of human rights estimates, in the first turn, resulted whether the 
quashing of the legal force of a court decision was rendered in favor of 
the applicant, the deterioration of its legal status, established by this act, 
as well as the compatibility of procedures, in which there occurred such 
a cancellation, the general principles of the Convention in it interpreta
tion of the EChR».

The possibility of reexamination of criminal case, in which the 
person has already been finally acquitted or convicted, shall be allowed, 
under article 4 of Protocol N 7 to the Convention, if there is evidence 
of new or newly discovered facts, or if in the course of the previous 
proceedings were admitted significant breaches that have influenced the 
outcome of the case. This norm, as articulated in relation to the criminal 
proceedings, the EChR by means of interpretation in conjunction with 
article 6 of the Convention disseminated and to civil cases, finding that 
the derogation from the principle of legal certainty in these matters it 
is possible to correct a significant (fundamental) violation of testifying 
to the improper administration of justice (decree of 23 July 2009 on the 
case of «Sutyajnik» v. Russia [8]). The quality of conformance of this 
criterion of the grounds for cancellation of the court decision and of the 
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validity of the derogation from this principle in a particular case is deter
mined by the EChR individually for each case.

In a Decision of June 7, 2007, in the case of kuznetsov v. Russia [9] 
EChR stressed that the procedure of reconsideration of the case due to 
newly discovered circumstances is not in itself contrary to the principle 
of legal certainty, to the extent to which it is necessary to ensure the fair 
administration of justice; the court saw itself’s goal in determining of 
compatibility procedure with the provisions of paragraph 1 of article 
6 of the Convention on the protection of human rights and fundamental 
freedoms.

Out of the decisions of the EChR follow that the abolition of the 
court decision in connection with given to interpretation of the Supreme 
court retroactive force can’t be considered as a violation of the principle 
of legal certainty, if it is necessary for the fair administration of justice 
and the restoration of violated rights. Recognizing a violation of article 
6 of the Convention in the cases of this category, the Court does not 
deny the opportunity to consider changing the interpretation of the law 
as a newly opened or new circumstances, however, it emphasizes that 
the variation of the enforcement of interpretation does not justify the 
abolition of a court judgment in the applicant’s favor. The inadmissibility 
of the abolition is not associated it with the nature of the circumstances, 
as not existing at the time of the consideration of the case, and the fact 
that the abolition of the court decision, which since roman law is the 
«law for parties», have led to a deterioration in the established by this 
decision of the person.

Thus, the abolition of the court decision in connection with the 
change of the Supreme judicial body already after the issuance of the 
decision of interpretation laid down in the basis of rules of law, if it leads 
to a deterioration of legal status of a citizen established by a judicial 
decision is considered by the European Court of human rights a person 
(regardless of the applied procedures cancel) as incompatible with the 
provisions of the Convention, a criterion of its legitimacy is recognized 
focus on the protection of acquired the status of a citizen or citizens 
associations as obviously the weaker party in relations with the state, 
which ensures the principle of legal certainty as to the legal status of the 
citizen.

This principle may not be regarded as preventing the cancellation 
of entered into force court decision, if it is necessary for restoration 
of the rights of the citizen or the improvement of their legal status (in 
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particular, on the grounds that otherwise would have been considered 
unacceptable), which in general corresponds with the general principles 
of law in time, including giving them the force feedback.

The decision of the Constitutional Court of the Russian federation 
dated 11.05.2005 № 5P emphasizes: Convention for the protection of 
human rights and fundamental freedoms, establishing in paragraph 2 of 
article 4 of Protocol no. 7 (in the wording of the Protocol № 11), the right 
not to be held to be tried or punished twice does not preclude the re
consideration of a case in accordance with the law and penal procedure 
of the state concerned, if there is evidence of new or newly discovered 
facts, or if in the course of the previous proceedings have been allowed 
to have a fundamental, principled nature of the material breach of 
affecting the outcome of the case, makes a distinction between the re
charge or restarting the tradition of the court for the same crime, which 
are prohibited in par. 1 of this article, and the resumption of a case in 
exceptional cases.

from the legal positions should be, that the requirements of 
legal certainty and stability are not absolute and shall not prevent the 
resumption of the proceedings in connection with the emergence of new 
or newly discovered circumstances, or if a significant violations that 
were made at the previous stages of the process and led to the wrong 
resolution of the case. A similar position formulated by the European 
court of human rights in the case Nikitin v. Russia (judgment of 20 July 
2004 [10]).

The legislator, by envisaging a – observing enshrined in them the 
criteria and conditions – procedural mechanisms and procedures for the 
review and cancellation of entered into legal force of the sentence, shall 
be obliged to formulate their unconditional basis. This is necessary to 
avoid arbitrary application of the law and taking into account the fact, that 
it is a question of the revision of a decision of a judicial authority, which 
has already entered into force and which, therefore, been finally solved 
questions about the person’s guilt and punishment. Under this exception 
to the general rule on the prohibition turn for the worse are permitted 
only as a measure of last resort, when failure to rectify miscarriage of 
justice would distort the essence of justice, the meaning of a sentence 
as an act of justice, destroying the necessary balance of constitutionally 
protected values, including the rights and lawful interests of convicts 
and victims. The lack of possibility of review of a final court decision in 
connection with the occurred in the course of the previous proceedings 
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material breach, which influenced the outcome of the case, would have 
meant that – contrary to the principle of fairness and based on it the 
constitutional guarantees of protection of human dignity and judicial 
protection of human rights and freedoms – such an error of judgment 
cannot be fixed. It would be also in contradiction with the Convention.

Thus, the judgments of the European Court of human rights are 
not sources of Russian law in the form of precedent; they only reveal the 
content of the relevant articles of the Convention of 1950. In the sense, 
in which they interpret the Convention, the decisions of the EChR are 
obligatory for Russia, even if they were made in respect to other States.
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безпечення межі обмеження прав людини. – стаття.
у статті розглядається важливість судового конституційного контр
олю у сфері визначення меж обмеження прав людини. підкреслю
ється значимість конституційної юстиції в оперативному реагуванні 
на факти незаконного обмеження прав людини. судовий конститу
ційний контроль доповнює процес нормоконтролю за забезпеченням 
прав людини і має квазінормативний характер. акцентовано увагу 
на особливій важливості завдань органів конституційного контролю 
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контроля в сфере определения пределов ограничения прав человека. 
подчеркивается значимость конституционной юстиции в оператив
ном реагировании на факта незаконного ограничения прав человека. 
судебный конституционный контроль дополняет процесс нормо
контроля за обеспечением прав человека и имеет квазинормативный 
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современный процесс модернизации правовых систем в де
мократических странах строится на признании и обеспечении кон
ституционных ценностей. Наивысшей конституционной ценно
стью в системе конституционализма являются конституционные 
права и свободы человека и гражданина. конституционная цен
ность не абстрактное явление, это объективная реальность, зафик
сированная в сознании каждого, являющаяся социальным благом 
и надстроечным ориентиром для общества. приобретая высшую 
формальноправовую оболочку общественная ценность, становит
ся в первую очередь конституционным достоянием, следовательно, 
становится объектом конституционного контроля.

Н. с. Бондарь определяет ценность как понятие универ
сальное и многомерное, охватывающее все области и уровни со
циальной жизнедеятельности, в том числе находящиеся в сфере 
конституционноправового воздействия [1, с. 166]. ценностный 
критерий в конституционном праве основан на объективной необ
ходимости, политикоправовой целесообразности и т. д.

конституционные ценности носят универсальный характер, 
поэтому модернизация права на их основе сближает правовые си
стемы различных стран. Это диктуется процессом глобализации, 
в результате которого стирается национальная идентификация, в 
праве верховенствует абсолютный секуляризм и право подчиня
ется универсальным ценностям конституционализма. в данном 
процессе важной обязанностью конституционного правосудия 
является обеспечения баланса между публичными, общественны
ми ценностями, коими являются конституционные ценности. как 
справедливо отмечает судья конституционного суда российской 
Федерации, на современном этапе «весьма острой является про
блема конкуренции конституционных ценностей» [2, с. 184].

Без сомнения можно утверждать, что правовая свобода и 
безопасность являются важными конституционными категория
ми. их взаимоотношения порождают вопрос, который в настоящее 
время актуален, является ли высшей ценностью правовая свобо
да человека, либо приоритетным следует признавать обеспечение 
безопасности – призванной защищать жизненно важные интересы 
человека, общества и государства.

обеспечению баланса между безопасностью и правами че
ловека не следует относиться в одностороннем порядке. каж
дая из этих конституционных ценностей имеют свою публично
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правовую обособленность и определенные формы субъективной 
выраженности при их реализации. компоненты этих категорий по
разному воспринимаются правовой системой. при наличии право
пользования субъект правовой свободы приобретает абсолютную 
приоритетность в реализации своих конституционных, неотъемле
мых прав и свобод. в случае же обеспечения важных и значимых 
интересов человека, общества и государства, безопасность прева
лирует над правами отдельных субъектов в конституционно допу
стимых пределах.

Безусловно, что проблема допустимости ограничения прав и 
свобод человека и гражданина является публично правовой сферой 
и связана одним из важнейших аспектов взаимоотношения лично
сти и государства. взаимоотношения основных субъектов консти
туционного права строится на обеспечении взаимных интересов 
с учетом определения правовых рамок вмешательства в свободы 
человека и гражданина. рамочное определение критериев вмеша
тельства в большей степени относиться к государственной власти, 
нежели к правовой свободе. поэтому наиболее важной функцией 
конституционного права является определение пределов вторже
ния государства и других индивидов в правовую свободу челове
ка. свобода же человека при отсутствии правового ограничения в 
конституционном праве рассматривается как критерий абсолютно 
дозволенного.

исследования, проведенные на общетеоретическом уровне, 
позволяют увидеть элементный состав данного понятия, рассмо
треть сущность и содержание, раскрыть цель и формы ограниче
ний прав человека. однако отсутствие единства понятийного ап
парата, в частности понятия ограничения конституционных прав 
человека и гражданина усложняет правоприменительную прак
тику. Это не позволяет четко видеть правовые грани реализации 
права, в особенности при обеспечении безопасности, где идеологи
ческие аспекты переплетаются с правовыми средствами. в таких 
случаях, следует обращаться судебному конституционному кон
тролю, который с позиции политикоправовой идеологии может 
оцениваться как судебный конституционализм.

судебный конституционализм является идеологией, 
политикоправовым процессом конституционализации всей пра
вовой системы. конституционализация правовой системы по
средством обеспечения верховенства конституции формирует 
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конституционный правопорядок, публичные институты власти 
становятся доступны гражданам, постепенно исчезает правовой 
нигилизм, а конституционные ценности приобретают юридико
правовую ценность.

конституционализм является ценностным ориентиром для 
развития общественных и государственных институтов. политико
правовая система, построенная на конституционных ценностях, 
служит становлению гражданского общества, гарантиям прав и 
свобод человека и гражданина, обеспечению стабильности кон
ституционного строя и государственной независимости. поэтому 
общество, строящееся на демократических ценностях стремиться 
достичь конституционной гармонии посредством конституциона
лизации правовой системы и ясного восприятия ценностей консти
туционализма.

Баланс интересов личности и государства обеспечиваемая 
посредством судебного конституционного контроля в первую 
очередь основывается на конституционной легитимности (закон
ности) интересов. следующим важным критерием является про
порциональность между оспариваемой мерой и преследуемой ею 
целью. следовательно, цель должна быть законна и допустима в 
демократическом государстве. м. косла утверждает, что «если 
цель не является легитимной, дальнейшего изучения вопросов о 
разумной связи между оспариваемой мерой и преследуемой ею це
лью, о необходимости данной меры, а также взвешивания конкури
рующих ценностей не происходит» [3].

однако для органов конституционного правосудия законность 
средств и методов для достижения цели не всегда является един
ственной допустимой основой для ограничения правовой свободы. 
посредством конституционного контроля возможно проведение 
оценки разумности и пропорциональности методов для достиже
ния цели. учитывая юридическую силу и квазинормативность ре
шений органов судебного конституционного контроля, эти реше
ния привносят в правовую систему определенную ясность и дают 
разъяснения в части значимости конституционных ценностей. 
таким образом, конституционные ценности наряду с идеологиче
ской, объективной значимостью и политической целесообразно
стью приобретают внутригосударственную наиболее объектив
ную нормативность.
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посредством решений конституционных судов моделируется 
определенное правоотношение, создается объективное формально
определенное правило поведения при наличии конкретных колли
зионных отношений. в случаи если законом предписанные сред
ства и методы для достижения общественной или национальной 
безопасности недопустимы в демократическом государстве органы 
судебного конституционного контроля могут «исходить из смысла 
и духа конституции» [4]. Это полномочие конституционных судов 
позволяет им на конституционном уровне предоставить охрану 
конституционным ценностям.

учитывая исчерпывающий и конечный уровень самих реше
ний конституционных судов при их обосновании недопустима ди
вергенция конституционных ценностей. дивергенция ценностей 
может привести к когнитивному искажению восприятия консти
туционной реалии, что в свою очередь будет значимым ущербом 
идеям конституционализма и универсальным конституционным 
ценностям.

таким образом, можно заключить, что судебный конститу
ционный контроль при обеспечении предела ограничения прав 
человека, вопервых, является контрольным средством как в пра
воприменительной, так и в нормотворческой сфере, вовторых, 
посредством судебного конституционного контроля недопустима 
какаялибо дивергенция конституционных ценностей.
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на цивільне судочинство України. – стаття.
у статті розглядаються питання стосовно впливу рішень та прак
тики Європейського суду з прав людини на цивільне судочинство 
україни, зокрема питання перегляду рішень у цивільних справах 
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в указанной статье рассматриваются вопросы влияния решений и 
практики европейского суда по правам человека на гражданское су
допроизводство в украине, в частности вопросы пересмотра реше
ний по гражданским делам верховным судом украины по причине 
нарушений украиной своих международных обязательств.
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украины, гражданские дела.

R. Minchenko. The influence of the European Court of Human rights 
decisions to the civil proceedings of ukraine. – Article.
The article is aimed to consider the questions about influence of decisions 
and practice of European Court on human rights on Ukrainian civil court 
proceedings. Particularly, the questions, mentioned in this article, are re
lated to revision of decisions on civil cases by Supreme Court of Ukraine, 
because of breaking its international obligations by Ukraine.
Keywords: European Court of Justice, civil court proceedings, interna
tional obligations of Ukraine, civil cases.

в соответствии с ч. і ст. 17 закона украины «об исполнении 
решений и применении практики европейского суда по правам 
человека» от 23 февраля 2006 года суды применяют при рассмо



284

трении дел конвенцию и практику суда как источник права. вер
ховный суд украины также обращает внимание на обязательность 
применения судами украины международных договоров в своих 
решениях и постановлениях пленума. так, в постановлении пле
нума верховного суда украины «о судебной практике по делам 
о возмещении морального (неимущественного) вреда» от 31 марта 
1995 года отмечено, что согласно ст. 9 конституции украины, дей
ствующие международные договоры, согласие на обязательность 
которых дано верховной радой украины, являются частью нацио
нального законодательства украины. в частности, к ним принад
лежит ратифицированная верховной радой украины конвенция 
о защите прав человека и основных свобод, которая как и другие 
международные договоры, подлежит применению при рассмотре
нии дел судами.

закон украины «о ратификации конвенции о защите прав 
человека и основоположных свобод 1950 года, первого протоко
ла и протоколов № 2, 4, 7 и 11 конвенции» предусматривает, что 
украина полностью признает на своей территории действие статьи 
25 конвенции о защите прав человека и основоположных свобод 
1950 года относительно признания компетенции европейской ко
миссии по правам человека принимать от любого лица, неправи
тельственной организации или группы лиц заявление на имя ге
нерального секретаря рады европы о нарушении украиной прав, 
изложенных в конвенции, и статьи 46 конвенции о защите прав 
человека и основоположных свобод 1950 года относительно при
знания обязательной и без заключения специального соглаше
ния юрисдикцию европейского суда по правам человека (далее – 
еспч).

согласно ст. 11 гпк украины суд решает дела в соответствии 
с конституцией украины и международными договорами, согла
сие на обязательность которых дано верховной радой украины. 
европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
как международный договор должна применяться судами. в си
стеме нормативных актов украины конвенция имеет силу закона 
и формальный приоритет перед другими законами в случаях кон
куренции и инкорпорирована в правовую систему украины через 
механизм ратификации. кроме того, следует обратить внимание на 
такую важную деталь, что факт присоединения к конвенции воз
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лагает на государстваучастники обязанность привести свое зако
нодательство в соответствие к европейским стандартам.

проблема определения того, насколько акты национально
го права по своей силе соотносятся с международными догово
рами, решается и формулируется поразному: обычно речь идет 
о приоритете, сравнительно высшей силе и даже о верховенстве 
международных договоров относительно законов и подзаконных 
актов. таким же способом примат международных договоров по 
различным вопросам установлено рядом законов украины, отне
сенных к разным отраслям национального права, в том числе и 
гражданскопроцессуального. однако конституция украины не 
содержит положения относительно примата международного пра
ва (международных договоров). поэтому конституционно признан
ное верховенство международного права (международных догово
ров) не имеет абсолютного характера и обычно не касается самого 
основного закона. Этот тезис является своеобразным постулатом, 
который основывается, в частности, на идее государственного 
суверенитета. в теории международного права, как известно, су
ществуют две концепции взаимодействия международного и вну
треннего национального права – концепция дуализма и концепция 
главенства международного права.

реальное влияние на правоприменительную практику судов 
имеют и решения еспч, но механизм такого влияния специфи
чен. контрольные органы совета европы не выразили свою пози
цию относительно обязательности решений еспч, государства
участники конвенции, как правило, применяют соответствующие 
меры общего или специального характера, которые вытекают из 
решений еспч. совет европы, в принципе, воздерживается от 
определенного нормирования последствий принятия решений 
еспч, но его позиция относительно исполнения конвенции и ре
шений еспч воспроизведена в «рекомендации R (2000)2 комитета 
министров по пересмотру дел и возобновлению пересмотра произ
водства по делу на внутригосударственном уровне в связи с реше
ниями европейского суда по правам человека от 19 января 2000 г. 
в  этой рекомендации комитет министров отметил, что согласно 
ст. 46 конвенции государстваучастники конвенции приняли на 
себя обязанность придерживаться решений еспч.

в юридической литературе распространена точка зрения о 
том, что решения еспч имеют прецедентный характер для на
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циональной судебной практики, что фактически свидетельствует о 
квалификации решений еспч как прецедентов. вместе с тем, на
личие прецедентного права и обязательность прецедентов в право
вой системе украины не является очевидным, поскольку всетаки 
статус прецедента как источника права и возможность его приме
нения определяется на законодательном уровне.

Формальная обязательность всех решений еспч, фактически, 
не снимает вопрос касательно их природы, так сказать, прецедент
ности и границ такой прецедентности. в правовой теории пробле
ма прецедента имеет давнюю историю и связывается с традицией 
англосаксонской системы права. в последнее время проблема пре
цедентности все чаще упоминается в контексте континентальной 
системы права. вполне очевидно, что в данное время традиции 
правовых систем континентальной европы относительно приме
нения прецедента в принципе являются нерушимыми, но что ка
сается решений еспч, то они имеют общеобязательный характер, 
так как такими они признаны национальным законодательством.

думается, что прецедентность решений еспч следует рас
сматривать не только с точки зрения, собственно прецедентного 
характера, то есть квалификации их как прецедентов, а с точки 
зрения общеобязательности. общеобязательность по своему зна
чению является более значимым свойством решений еспч. для 
практики применения решений суда именно этот аспект остается 
более важным и отображает необходимость применения в судеб
ной практике разных по своему характеру решений еспч. кроме 
того, очевидным является и тот факт, что в современной правовой 
доктрине, которая отображает реальное состояние юридической 
практики в странах романогерманской правовой семьи, является 
распространенной концепция устоявшейся судебной практики. в 
соответствии с этой концепцией целый ряд принятых судебных 
решений может рассматриваться как убедительное доказательство 
правильного толкования правовой нормы. предпосылкой отмечен
ного является систематическое применение в судебной практике 
правовых положений, которые были сформулированы и использо
вались судами. Эта концепция стала определенным эквивалентом 
англосаксонской доктрины действия прецедентного права в стра
нах романогерманской правовой семьи и именно с помощью ука
занной концепции применяется прецедентное право в европейских 
странах.
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исследуя деятельность еспч относительно толкования за
конодательных актов, можно придти к выводу, что анализ упомя
нутой деятельности евросуда дает основания утверждать, что его 
решение, в зависимости от случаев применения, является казуаль
ным толкованием и неофициальным нормативным толкованием. 
официальное казуальное толкование имеет место относительно 
дела, которое рассматривается евросудом. такие решения явля
ются обязательными для исполнения только сторонами процесса. 
что касается неофициального толкования, то, в отличие от офици
ального казуального, оно является менее формализованным, хотя 
сфера его распространения должна быть более широкой. его влия
ние на национальное судопроизводство осуществляется благода
ря учету и внедрению самих принципов, выработанных еспч, то 
есть концептуальнометодологических оснований осуществления 
правосудия при рассмотрении судом конкретных дел.

еще одной актуальной проблемой является проблема ре
ального и эффективного применения европейской конвенции о 
защите прав человека и основоположных свобод и практики (ре
шений) европейского суда по правам человека в гражданском су
допроизводстве. разнообразная практика (решений) европейского 
суда может иметь существенное влияние на судебную практику 
украины [1].

с точки зрения судебного правоприменения и, исходя из того, 
что национальное законодательство, нормы конвенции и решения 
еспч взаимодействуют как взаимодополняющие системы, при
менение норм конвенции и решений еспч само по себе следу
ет признать уместным и эффективным. поэтому усматривается, 
прежде всего, необходимым обосновать применение положений 
европейской конвенции в мотивировочной части судебного ре
шения. Не исключаются случаи, когда те или иные правоотноше
ния поразному регулируются национальным законодательством 
и международным договором, то есть имеют место коллизии на
ционального законодательства и международного договора. в этой 
ситуации согласно ст. 9 конституции украины преимуществом 
пользуются нормы международного договора, то есть европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. ссылки на 
решения еспч могут также подтверждать положения националь
ного законодательство. в таких случаях судебные решения, кото
рые содержать ссылки на нормы международного права и между
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народные договоры, выглядят более нормативно обоснованно и 
аргументировано.

применение решений европейского суда по правам человека 
и с точки зрения практического использования судами возможно 
при условии их доступности. Это задание является непростым, не
смотря на прямое указание закона относительно решения указан
ного вопроса. дело в том, что решения европейского суда публи
куются только на французском и английском языках, и вопрос их 
официального перевода в настоящее время не решен окончательно.

анализируя правовую ситуацию в украине необходимо ска
зать, что решения и практика еспч, также как и выводы и решения 
конституционного суда украины, в равной мере являются обяза
тельными для исполнения на всей территории украины. Формаль
но на законодательном уровне этот вопрос решен и гражданско
процессуальное законодательство предусматривает механизмы 
коррегирования судебной практики в связи с принятием решений 
как еспч, так и конституционным судом украины. согласно 
ст.  354 гпк украины судебное решение по гражданским делам 
может быть пересмотрено в связи с исключительными обстоятель
ствами после пересмотра его в кассационном порядке, если оно 
оспорено по мотивам признания судебного решения международ
ной судебной организацией, юрисдикция которой признана украи
ной, таким, которые нарушает международные обязанности укра
ины. что касается решений конституционного суда украины, то 
они должны применяться при рассмотрении гражданских дел, их 
неприменение может быть основанием для обжалования решения 
в апелляционном или кассационном порядке [2].

европейское правосудие, которое стоит над национальными 
судебными органами, не заменяет указанные органы, а проявляет 
определенную гибкость, так как принимает решение относительно 
отдельных дел. думается, что еспу удается выделить руководя
щие принципы, предназначенные для урегулирования поведения 
национальных органов власти и особенно, поведения законодате
ля, других государственных служащих и юристов.

реформирование судебной системы украины и принятие 
7 июля 2010 года закона украины «о судоустройстве и статусе су
дей» № 2453 – у1 (далее – закон) существенно повлиляло на граж
данское судопроизводство украины в целом, так и на существова
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ние и деятельность такого судебного органа как верховный суд 
украины в частности.

в соответствии со ст. 354 гпк стороны и другие лица, при
нимающие участие в деле, имеют право подать заявление о пере
смотре судебного решения по гражданским делам, после их пере
смотра в кассационном порядке. указанное производство, которое 
осуществляется верховным судом украины, в отличии от ранее 
существующей нормы (ст. 353 гпк 2004 года) больше не называет
ся производством в связи с исключительными обстоятельствами, 
хотя по своей сути и характеру и остается таким [3, 167].

правовыми основаниями для пересмотра верховным судом 
украины судебных решений в соответствии с положениями ст. 
38 закона и ст.355 гпк являются: 1) неодинаковое применение су
дами кассационной инстанции одних и тех же норм материального 
права, что привело к принятию разных по содержанию судебных 
решений вытекающих из схожих правоотношений; 2) установле
ния международным судебным органом, юрисдикция которого 
признана украиной, нарушений украиной международных обяза
тельств при разрешении дела судом. следует обратить внимание 
на то обстоятельство, что в отличие от положений ст. 354 гпк ре
дакции 2004 года, обжалование судебного решения в верховный 
суд украины было возможным по причине неодинакового приме
нения одних и тех же положений закона. в указанной ст.  355 гпк 
четко указано неодинаковое применение положений какой имен
но нормы (одних и тех же норм материального права) может по
служить причиной для пересмотра решений верховным судом 
украины. думается, что такое уточнение оснований для пере
смотра судебных решений верховным судом украины является 
оправданным, так как, с одной стороны далеко не все обществен
ные отношения, складывающиеся между отдельными субъектами, 
регулируются непосредственно положениями закона. есть такие, 
которые урегулированы нормами других нормативных актов, не 
имеющих высшей юридической силы, но это не означает, что не
одинаковое их применение судами кассационной инстанции при 
вынесении разных по содержанию судебных решений не может 
привести к их соответствующему пересмотру верховным судом 
украины. с другой стороны, не всегда соответствующие отноше
ния вообще урегулированы какими либо конкретными нормами, 
бывают случаи применения аналоги закона или аналоги права и 
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возникает вопрос, как быть в случае, если разные по содержанию 
решения кассационных инстанций базируются на неодинаковом 
применении аналогии закона или аналогии нормы права для регу
лирования схожих правоотношений? если воспринимать указан
ную норму ст.354 гпк буквально, то такие случаи принятия кас
сационным судом решений не могут пересматриваться верховным 
судом украины.

что касается заявлений о пересмотре судебных решений по 
основанию, предусмотренному п.2 ст. 355 гпк, то в соответствии 
с п.3 ст.38 закона и п.2 ст.354 гпк, они могут подаваться только 
лицом в отношении которого вынесено решение международным 
судебным органом, юрисдикция которого признана украиной, ког
да стало известно о приобретении этим решением статуса окон
чательного. в связи с этим возникает вопрос: зачем лицу в пользу 
которого вынесено решение международного суда, повторно рас
сматривать это дело в верховном суде украины и как следствие, в 
случае удовлетворения такого заявления верховным судом укра
ины, повторно рассматривать дело в суде, которым было постанов
лено обжалуемое решение, если решения европейского суда носят 
обязательный характер и должны выполняться на всей территории 
украины без пересмотра их верховным судом украины. думает
ся, что было бы более правильным предусмотреть в п.2 ст.354 гпк 
возможность обращения с соответствующим заявлением в верхов
ный суд украины другим лицам, если их дела, которые вытекают 
из схожих правоотношений были по разному разрешены кассаци
онными судами, на основании одних и тех же норм материального 
права и которые были признаны международным судом такими 
что не соответствуют международным принципам, закрепленны
ми международными договорами, и свидетельствуют о нарушении 
украиной своих международных обязательств.

исходя из положений ст. 355, ч.2 ст. 327 гпк в редакции 
2004 года, жалоба на пересмотр дела в связи с исключительными 
обстоятельствами подавалась непосредственно в верховный суд 
украины по правилам подачи кассационной жалобы. указанное 
обстоятельство только лишний раз подчеркивало тот факт, что 
пересмотр гражданского дела по исключительным обстоятель
ствам это ни что иное как разновидность кассации, а если быть 
более точными, то повторная кассация по одному и тому же граж
данскому делу. вопрос допуска к такому виду производства осу
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ществлялась судебной палатой по гражданским делам верховного 
суда украины, которая и выносила соответствующее постановле
ние, пользуясь множеством полномочий по разрешению дела. На 
сегодняшний день, заявление по пересмотру судебных решений по 
гражданскому делу верховным судом украины подается заинтере
сованными лицами через суд кассационной инстанции – высший 
специализированый суд украины по рассмотрению гражданских 
и уголовных дел (ст. 358 гпк), который осуществляет проверку 
соответствия заявления требованиям гпк ( ст. 359) и решает во
прос о возможности допуска дела к производству в верховном 
суде украины (ст. 360 гпк). о допуске дела к производству либо 
отказе в допуске высший специализированный суд на протяжении 
15 дней с момента поступления такого заявления принимает соот
ветствующее обоснованное определение. определение принимает
ся без уведомления и вызова лиц, принимающих участие в деле. 
в  случае допуска дела к производству в верховном суде украины, 
определение вместе с заявлением о пересмотре судебного решения 
и прилагаемыми документами к нему направляется высшим спе
циализированым судом по рассмотрению гражданских и уголов
ных дел в верховный суд украины на протяжении пяти дней со 
дня его принятия. копия определения о допуске дела направляется 
вместе с копией заявления лицам, которые берут участие в деле, а в 
случае отказа в допуске – лицу, которое подало заявление.

Несмотря на то, что в законе ничего не сказано о возмож
ности или невозможности обжалования указанного определения 
высшего специализированного суда, необходимо учитывать, что 
решения суда о допуске к производству по пересмотру судебного 
решения верховным судом украины или отказе в таком допуске 
является окончательным и обжалованию не подлежит. имеется 
ввиду, несомненно, отсутствие возможности обжаловать определе
ние суда в судебные органы судебной системы украины. что каса
ется обжалование указанного определения как и любого другого 
решения суда в европейский суд в случае нарушения законных 
прав и охраняемых законом интересов человека, то этот вопрос к 
настоящему моменту не урегулирован действующим гражданско
процессуальным законодательством. [3, 166]

подводя итоги, необходимо обратить внимание на то, что нор
мы действующего гпк по пересмотру судебных решений по граж
данским делам верховным судом украины являются безусловно 
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более прогрессивными по сравнению с нормами гпк редакции 
2004 года, до внесения в него соответствующих изменений соглас
но закону украины от 7 июля 2010 года, № 2453у1 и в большей 
части соответствуют требованиям европейской конвенции о за
щите прав человека и основных свобод и сложившейся практике 
европейского суда по правам человека.
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Мішина Н. В. Конституційні права людини та практика Євро-
пейського Суду з прав людини. – стаття.
у разі перегляду розділу іі конституції україни «права, свободи та 
обов’язки людини і громадянина» доцільним уявляється скорочення 
переліку прав і свобод та зменшення рівня конкретизації при викла
денні окремих прав і свобод. це надасть можливість більш ефектив
но гармонізувати національне законодавства з правовими позиціями 
Європейського суду з прав людини.
Ключові слова: конституційні права людини, конституційна асамб
лея, проект конституції україни, практика Європейського суду з 
прав людини.

Мишина Н. В. Конституционные права человека и практика Ев-
ропейского Суда по правам человека. – статья.
при пересмотре раздела II конституции украины «права, свободы 
и обязанности человека и гражданина» представляется целесо
образным сокращение перечня прав и свобод и уменьшение уровня 
конкретизации при изложении отдельных прав и свобод. Это позво
лит более эффективно гармонизировать национальное законодатель
ство с правовыми позициями европейского суда по правам человека.
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and duties of man and citizen» two changes seems to be appropriate. first
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rights and freedoms. This will allow to achieve better harmonization of 
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Наразі в україні працює конституційна асамблея, основною 
метою якої є розробка тексту нового основного закону україни. 
до кола уваги асамблеї входять усі розділи конституції, у т.ч. роз
діл іі «права, свободи та обов’язки людини і громадянина». ви
никає чимало питань та дискусій стосовно як переліку прав, що 
мають бути закріплені у цьому підрозділі, так і стосовно змісту 
статей, присвячених тому чи іншому окремому суб’єктивному пра
ву. хотілося б висловити свою точку зору з цього питання, водно
час підкресливши, що я далеко не переконана у необхідності нової 
конституції україни. тим не менш, у разі її прийняття, доцільним 
було б вирішити такі проблемні питання.

поперше, стосовно переліку конституційних прав людини – 
яким має бути його зміст? основною проблемою вбачається така: 
включати чи не включати до нього ті права, виконання яких наразі 
практично не гарантується державою? здебільшого це позитивні 
права, що належать до групи соціальних прав – право на житло, 
право на достатній життєвий рівень.

для деяких країн наявність таких «перспективних» прав у 
конституціях та поточному законодавстві є неприйнятним (країни 
англоамериканської правової родини, у яких судовий прецедент 
визнається джерелом права). україна не належить до них, тому 
концептуальне вирішення цього питання залежить від волі нор
мотворців.

з одного боку, соціальні права є однією з основних суспіль
них цінностей в україні для багатьох поколінь. революція 1917 р. 
одним з основних своїх здобутків мала саме ці права, та мільйони 
людей, що жили за часів срср, звикли пишатися їх наявністю. з ін
шого боку, сучасна економічна криза та перехід україни до ринко
вої економіки трансформував зміст поняття «соціальної держави», 
наблизивши його до сучасних світових стандартів. соціальна дер
жава за радянських часів тяжіла до лозунгу «від кожного за його 
здібностями, кожному – за його потребами», а її побудова супро
воджувалась пропагандою всілякої рівності, у т.ч. соціальної. зо
крема, м.в. вітрук у 1985 р. зазначав, що «мета комунізму – це не 
тільки юридична, але й повна (фактична) рівність людей» [1, c.26].

Наразі ж виходимо з того, що «соціальна нерівність – це при
родне і нормальний стан суспільства, і його знищення не може і 
не повинно... включатися у визначення соціальної демократичної 
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держави.... коли йдеться про соціальну державу, ставиться завдан
ня не знищення соціальної нерівності та досягнення соціальної 
рівності (тим більш повної), а згладжування соціальної нерівності, 
подолання її крайніх форм, особливо у зв’язку з тим, що така нерів
ність є перешкодою на шляху реалізації прав і свобод особистості, 
правової рівності громадян» [2, с.21].

при прийнятті конституції україни 1996 р. було зробле
но крок у бік відмови від радянських цінностей – права людини 
було викладено у такій послідовності, яка відповідає міжнародним 
стандартам (особисті, політичні тощо), а не комуністичній ідеоло
гії (соціальноекономічні, культурні, політичні, особисті). Наразі, 
у разі перегляду основного закону, прогресивним кроком уперед 
буде перероблення переліку конституційних прав людини у бік 
його оптимізації.

думається, що намагаючись включити до конституції вража
ючий своїм розмахом перелік прав та свобод, нормотворці викорис
товують дещо застарілий підхід, який має свої корені у плановій 
економіці. адже тільки її наявність та ефективне функціонування 
дозволяє за рахунок державних коштів гарантувати ці права. рин
кова економіка базується на інших принципах. Наприкінці хіх ст. 
представник американської школи прагматизму у. джеймс засто
сував мітку фразу ’fruits, not roots’, яка буквально перекладається 
як «плоди, а не коріння». її доволі часто застосовують до консти
туційних прав у контексті того, що «права людини є плодами, а 
не коріннями конституції». іншими словами, першочергову увагу 
необхідно звернути на належне функціонування органів публічної 
влади, яке гарантуватиме забезпечення прав людини – і не тільки 
конституційних.

думається, що послідовне наближення до європейських цін
ностей конституціоналізму, основними з яких є верховенство пра
ва, демократичний режим, права людини, сприятиме як виконанню 
рішень Європейського суду з прав людини в україні, так і гармо
нізації національного законодавства із правовими позиціями суду, 
особливо у частині однократних та постійних заходів загального 
характеру, передбачених законом україни від 23 грудня 2006 р. 
«про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини».
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подруге, при оновленні розділу іі конституції україни не 
можна оминути проблему формулювання того чи іншого консти
туційного права в основному законі. думається, що при вирішенні 
цієї проблеми доречно виходити як з висунутого вище аргументу 
про те, що «права людини є плодами, а не коріннями конституції», 
а також із наступних міркувань.

здавалося б, особливо за умови скорочення переліку прав, що 
доцільно якомога детальніше «виписати» ті права, які увійдуть до 
конституції, – умістивши до присвячених кожному з них статей і 
детальний опис цього права, і можливості його порушення, і вка
зівку на те, як поводитись у разі конкуренції конституційних прав. 
Наразі існує багато досліджень окремих конституційних прав, у 
яких вчені надають визначення прав, детально аналізують їхні 
структурні елементи (об’єкт, суб’єктів, зміст).

з іншого боку, конституція має залишатися лаконічною, не 
перевантаженою деталізацією, але головне – зрозумілою для кож
ного громадянина, незалежно від віку та освітнього рівня. зна
чна кількість освітніх програм спрямована на те, щоб підвищити 
обізнаність громадян зі своїми правами, понад усе – з конститу
ційними правами. з цієї точки зору, лаконічність є перевагою – а 
конкретизація може відбуватися за рахунок норм поточного зако
нодавства.

при конкретизації прав, що містяться у конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод доцільно використовувати 
правові позиції Європейського суду з прав людини. це дозволить 
уникнути деталізації конституційних норм, можливої необхіднос
ті їхнього перегляду у разі, якщо суд розширить зміст того чи ін
шого права. також це дозволить позбавитись низки проблем, які 
наразі виникають при виконанні заходів загального характеру (од
нократних та постійних), які передбачаються законом «про вико
нання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини» «з метою забезпечення додержання державою положень 
конвенції, порушення яких встановлене рішенням, забезпечення 
усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі ви
явленого судом порушення, а також усунення підстави для надхо
дження до суду заяв проти україни, спричинених проблемою, що 
вже була предметом розгляду в суді» [3].
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отже, у разі перегляду розділу іі конституції україни «права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина» доцільним уявляєть
ся скорочення переліку прав і свобод та зменшення рівня конкре
тизації при викладенні окремих прав і свобод. це надасть можли
вість більш ефективно гармонізувати національне законодавства із 
правовими позиціями Європейського суду з прав людини.
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СУДОпРОиЗВОДСТВА В УКРАиНЕ

П. М. Рабінович, О. В. Соловйов. Вплив рішень Європейського 
суду з прав людини на практику адміністративного судочинства 
в Україні. – стаття.
стаття присвячена деяким аспектам впливу рішень Євро пейського 
суду з прав людини на практику адміністративного судочинства. 
досліджується питання означеного впливу на прикладі вирішення 
адміністративними судами україни з допомогою правових позицій 
Євросуду тих окремих ситуацій правозастосування, в яких необхід
ні законодавчі норми є або відсутніми, або недостатньо чіткими.
Ключові слова: Європейський суд з прав людини, джерело права, 
адміністративні суди україни, податкове законодавство, рішення 
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П. М. Рабинович, А. В. Соловьев. Влияние решений Европейского 
суда по правам человека на практику административного судо-
производства в Украине. – статья.
статья посвящена некоторым аспектам влияния решений европей
ского суда по правам человека на практику административного судо
производства. исследуется вопрос об упомянутом влиянии на при
мере разрешения административными судами украины с помощью 
правовых позиций евросуда тех особых ситуаций правоприменения, 
в которых необходимые законодательные нормы либо отсутствуют, 
либо являются недостаточно четкими.
Ключевые слова: европейский суд по правам человека, источник 
права, административные суды украины, налоговое законодатель
ство, постановление европейского суда по правам человека по делу 
«Щекин против украины».
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Национальноправовой регулирующий потенциал решений 
европейского суда по правам человека (далее – евросуд) вошел в 
предмет отечественных научных исследований достаточно давно. 
так, более 10 лет назад была опубликована монография «евро
пейская конвенция по правам человека: проблемы национальной 
имплементации», посвященная, в частности, вопросам обеспече
ния применения в украине конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – евроконвенция) с учетом решений евро
суда [1]. интерес к вопросу о роли и значении практики евросуда в 
национальноправовом контексте просматривался и в монографии 
д. с. терлецкого, увидевшей свет в одессе в 2009 году [2]. отно
сительно недавно на базе юридического факультета львовского 
национального университета имени и. Франко одним из авторов 
настоящей статьи была защищена диссертация, специально посвя
щенная общетеоретическим аспектам применения в украине прак
тики евросуда в качестве источника права [3].

вместе с тем, обозначенную проблематику научных исследо
ваний нельзя считать исчерпанной. достаточно перспективными, 
требующими тщательной научной проработки представляются 
вопросы реализации в национальном правопорядке положений 
практики евросуда во взаимодействии с другими источниками 
национального права. особенный интерес вызывает изучение 
возможностей применения данной практики совместно с такими, 
условно говоря, «нетипичными» источниками украинского права, 
как правовые позиции высших судебных инстанций, обобщающие 
налоговые консультации, разъяснения различных административ
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ных органов, положения концессионных соглашений и договоров о 
разделе продукции и др.

тенденция использования в отечественной правопримени
тельной практике правовых положений, сформулированных в 
решениях евросуда, в основном сформировалась после принятия 
в 2006 году закона украины «об исполнении решений и приме
нении практики европейского суда по правам человека». как из
вестно, статья 17 этого закона впервые возложила на суды украины 
обязанность применять практику евросуда в качестве источника 
права.

отдельные случаи использования этой практики в националь
ных судебных актах уже анализировались нами на основе актов 
конституционного суда украины и верховного суда украины за 
период с 2006 по 2010 гг. [4]. при этом общий наш вывод сводил
ся к тому, что практика евросуда безусловно играет значительную 
роль в качестве, так сказать, «идеологического» источника права; 
однако не все примеры ее использования в национальных судеб
ных актах могут быть ассоциированы собственно с правопримене
нием как особым юридическим процессом.

что же касается административных судов украины, то в еди
ном государственном реестре судебных решений украины (да
лее – егрср) [5] содержится более 180 тыс. постановлений о рас
смотрении дел со ссылками на различные решения евросуда по 
состоянию на август 2013 года. охватить столь значительный мас
сив документов является достаточно сложной задачей. в рамках 
настоящей статьи мы рассмотрим влияние упомянутой практики 
на деятельность административных судов украины на примере 
лишь одного, но чрезвычайно важного, в том числе и для прак
тикующих юристов, решения евросуда по делу «Щекин против 
украины» (далее – решение «Щекин»), которое вступило в силу 
14 января 2011 года [6].

проведенный нами анализ данных егрср позволяет утверж
дать, что ссылки на решение «Щекин» в основном содержаться в 
актах административных судов, связанных со следующими двумя 
правоприменительными ситуациями (далее – пс ):

• споры между плательщиками налога на прибыль и госу
дарственными налоговыми инспекциями о признании в составе 
расходов, понесенных начиная со 2–го квартала 2011 года, отри
цательного значения объекта налогообложения, возникшего в 1–м 
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квартале 2011 года с учетом отрицательного значения по результа
там предыдущих отчетных периодов (далее – первая пс); и

• oпределение размера ставки судебного сбора за подачу ад
министративных исков об отмене решений субъектов властных 
полномочий, влекущих за собой изменения в составе имущества 
истца (далее – вторая пс).

в общем количестве актов административных судов, содер
жащих ссылки на решение «Щекин», свыше 300 были приняты в 
форме постановлений по административным спорам, связанным с 
первой пс (что составляет приблизительно 8 % от общего коли
чества рассматриваемых судебных актов). в тоже время, не менее 
3,5 тыс. актов, содержащих ссылки на упомянутое решение (90 % 
от их общего количества) имеют форму определений об оставле
нии исковых заявлений без движения, которые выносились суда
ми в связи с отсутствием доказательств уплаты судебного сбора в 
надлежащем размере (что корреспондирует второй пс). Наконец, 
около 2 % судебных актов содержат ссылки на решение «Щекин» в 
связи с иными ситуациями правоприменения, однако данные акты 
не были приняты нами во внимание исходя из временных и ресурс
ных ограничений.

Ниже проанализируем более подробно каждую из двух приве
денных пс и определим, являются ли ссылки на решение «Щекин» 
в актах административных судов результатом применения послед
ними практики евросуда именно в качестве источника права.

Первая ПС. споры между предприятиями – плательщиками 
налога на прибыль и государственными налоговыми инспекция
ми возникали в основном в период 2011–2012 гг. в связи с неодно
значным применением норм Налогового кодекса украины (далее – 
Нку), вступившего в силу 1 апреля 2011 года.

Фискальные органы отказывались признавать в составе рас
ходов 2го квартала 2011 года отрицательное значение объекта на
логообложения, возникшее по результатам 2008–2010 налоговых 
годов. практически такая позиция влекла за собой увеличение 
размера налога на прибыль, подлежащего уплате хозяйствующи
ми субъектами по результатам соответствующего квартала. по
зиция фискалов была основана на буквальном толковании пункта 
3 подраздела 4 раздела хх «переходные положения» Нку, регули
рующего вопрос учета убытков, возникших до вступления этого 
кодекса в силу. в тексте данного пункта упоминались убытки ис
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ключительно 1–го квартала 2011 года, однако возможность учета 
в их составе также и убытков 2010 года или же более ранних пе
риодов не оговаривалась [7]. Налогоплательщики, в свою очередь, 
исходили из толкования указанной нормы Нку в ее системной 
связи с пунктом 1 того же подраздела, а также статьей 150 Нку 
и с пунктом 6.1 статьи 6 закона украины «о налогообложении 
прибыли предприятий». указанные нормы в их совокупности га
рантировали право плательщика налога на включение в отчет о 
прибыли за 2–й квартал 2011 года убытков, возникших не только 
в 1–м квартале, но и по результатам хозяйственной деятельности 
в 2008–2010 гг. позиция налогоплательщиков, следует отметить, 
была впоследствии поддержана высшим административным су
дом украины (далее – васу) [8].

таким образом, первая пс была обусловлена недостаточ
ной четкостью норм Нку, определяющих особенности учета от
рицательного значения объекта обложения налогом на прибыль в 
2011 году. подобная нечеткость создавала возможность различного 
правотолкования и, как отметил позже васу, принятия различных 
по содержанию судебных решений – как в пользу налогоплатель
щиков, так и в пользу государственных налоговых инспекций [9].

в чем же состояло значение решения «Щекин» в контексте 
рассматриваемой пс?

в нем евросуд сформулировал правоположение, которое кон
кретизирует достаточно общую статью 1 протокола № 1 к евро
конвенции («защита собственности»). в частности, евросуд отме
тил, что «… соответствующее национальное законодательство 
не было четким и согласованным и, соответственно, не отвечало 
требованию «качества закона», не обеспечивало адекватность за-
щиты от произвольного вмешательства в имущественные права 
заявителя» [10]. таким образом, евросуд сформулировал допол
нительное требование к правомерному вмешательству в имуще
ственные права частных лиц, а именно – требование надлежащей 
четкости и согласованности национальных законов.

указанное правовое положение потенциально могло быть при
менено судьями административных судов для решения первой пс 
в пользу налогоплательщиков. однако едва ли решение «Щекин» 
в соответствующей части может рассматриваться в украине как 
источник какоголибо нового права. ведь норма, предусмотренная 
для решения рассматриваемой пс в том же ключе, в котором решил 
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схожее дело евросуд, уже имеется непосредственно в националь
ном законодательстве украины. так, пункт 56.21 статьи 56 Нку 
содержит следующее правило: «В случае если нормы Кодекса или 
иного нормативно-правового акта … противоречат между собой 
и допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и 
обязанностей налогоплательщиков или контролирующих органов, 
вследствие чего есть возможность принять решение в пользу как 
налогоплательщика, так и контролирующего органа, решение при-
нимается в пользу плательщика налогов».

исследованные нами постановления административных су
дов различных регионов украины [11] позволяют утверждать, что 
в рассматриваемой пс судьи руководствовались, прежде всего, 
нормой пункта 56.21 статьи 56 Нку. что же касается решения «Ще
кин», то оно воспринималось скорее в качестве свидетельства того 
особого внимания, которое уделяют судьи евросуда вопросу над
лежащего разрешения возможных коллизий в национальном нало
говом законодательстве в пользу именно налогоплательщиков.

таким образом, первая пс могла быть решена (и в действи
тельности решалась) судьями украины путем применения суще
ствующих норм национального законодательства, регулирующего 
соответствующие правоотношения. иными словами, нормативно
юридических оснований для применения правовых положений 
решения «Щекин» именно в качестве источника нового права в 
рассматриваемой пс не было. вместе с тем, в ссылках на реше
ние «Щекин» можно усмотреть в определенном смысле аргумен
тационное влияние практики евросуда. ведь даже если бы реше
ния «Щекин» не существовало, то административные суды были 
обязаны решать соответствующие споры именно так, а не иначе, 
согласно нормам Нку.

Вторая ПС. она состояла в установлении факта надлежаще
го исполнения истцами требований части 3 статьи 106 кодекса 
административного судопроизводства украины (далее – кас), 
доказательством чего выступает документ об оплате судебного 
сбора за подачу административных исков в установленном зако
ном размере.

в соответствии со статьей 87 кас, в состав судебных из
держек включается судебный сбор, размер которого должен быть 
установлен законом. согласно же части 3 статьи 106 кас к исково
му заявлению обязательно прилагается документ об оплате судеб
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ного сбора. судья, определив, что исковое заявление подано без 
соблюдения требований статьи 106 кас, выносит определение об 
оставлении иска без движения (часть 1 статьи 108 кас).

закон украины «о судебном сборе» регулирует ставки су
дебного сбора при подаче в административные суды, соответ
ственно, исков имущественного и неимущественного характера 
(пункт 3 части 2 статьи 4 закона украины «о судебном сборе»). 
однако, указанный закон не конкретизирует, к каким именно ис
кам – имущественным или неимущественным – относятся иски 
о противоправности административных решений влияющих на 
размер денежных обязательства налогоплательщиков. таким об
разом, рассматриваемая пс характеризуется явным отсутствием 
законодательной нормы, которая могла бы быть применена судьей. 
поэтому здесь можно достаточно уверенно утверждать о наличии 
необходимого нормативно–юридического основания для примене
ния другого, альтернативного источника права.

следует отметить, что с момента вступления в силу закона 
украины «о судебном сборе» (1 ноября 2011 года) судьи руковод
ствовались установившейся практикой многих предыдущих лет, в 
соответствии с которой административные иски налогоплатель
щиков рассматривались в качестве неимущественных. такой под
ход корреспондировал аналогичному подходу со стороны истцов. 
Фактически в течение всего 2011 года судьи, даже используя ре
шение «Щекин» в качестве аргумента при рассмотрении дела по 
существу, попрежнему руководствовались неимущественным 
характером соответствующих исковых требований [12]. в этой 
связи не будет преувеличением утверждать, что вторая пс в те
чение определенного времени решалась путем применения своего 
рода устоявшегося юридического обычая, который в определенном 
смысле превалировал в качестве источника права над решением 
«Щекин».

однако, уже начиная с января 2012 года, очевидно уже как 
раз под влиянием решения «Щекин» соответствующая судебная 
практика кардинально изменилась; административные суды нача
ли в массовом порядке квалифицировать иски налогоплательщи
ков в качестве имущественных [13]. Не в последнюю очередь такая 
трансформация была обеспечена авторитетной позицией васу, из
ложенной в его письме от 18 января 2012 года № 165/11/13–12. как 
в нем было определено, с прямой ссылкой на решение «Щекин», 
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«обращенные к суду требования об отмене решения ответчика – 
субъекта властных полномочий, непосредственным последствием 
которого является изменение состава имущества истца, являют-
ся имущественными» [14].

таким образом, в отличие от первой пс, во второй рассматри
ваемой ситуации было в наличии прежде всего такое нормативно
юридическое условие применения практики евросуда, как отсут
ствие норм национального законодательства, которые бы могли 
быть применены, в частности, при установлении факта уплаты 
судебного сбора в надлежащем размере. и хотя в самом решении 
«Щекин» евросуд не анализировал вопрос об имущественной 
природе налоговых актов (поскольку ни заявитель, ни представи
тель украины не подвергали этот вопрос сомнению [15]) однако в 
национальноправовом контексте для васу решение «Щекин» в 
полной мере послужило источником нового правила – правила о 
квалификации соответствующих административных исков в каче
стве имущественных.

в заключение следует обратить внимание на тот факт, что 
упомянутое письмо васу было издано в то время, когда еще не 
существовало официального перевода полного текста решения 
«Щекин» на украинский язык. данное обстоятельство несколько 
нивелирует значение официальных переводов решений евросу
да как обязательного предварительного условия их применения в 
украине. однако очевидно и то, что своевременный перевод ак
тов евросуда на государственный язык является важным в плане 
обеспечения эффективности их влияния на максимально широкий 
круг субъектов правоприменения в нашей стране.
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О. М. Толочко. Рішення Європейського суду з прав людини в ме-
ханізмі кримінального процесуального регулювання. – стаття.
в статті розглядаються проблеми застосування рішень Європей
ського суду у механізмі кримінального процесуального регулюван
ня. дослідження даної проблеми проведено у рамках спеціально
юридичного підходу, який передбачає аналіз взаємодії основних 
правових засобів, що забезпечують правовий вплив на кримінально
процесуальні відносини. визначені міжнародноправові стандарти 
гуманізації кримінальнопроцесуальних інститутів.
Ключові слова: права людини, практика Європейського суду з 
прав людини, механізм кримінального процесуального регулю
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механизме уголовного процессуального регулирования. – статья.
в статье рассматриваются проблемы применения решений европей
ского суда в механизме уголовного процессуального регулирования. 
исследование данной проблемы проведено в рамках специально
юридического подхода, который предусматривает анализ взаимо
действия основных правовых средств, которые обеспечивают право
вое влияние на уголовнопроцессуальные отношения. определенны 
международноправовые стандарты гуманизации уголовнопроцес
суальных институтов.
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O. Tolochko. The decisions of the European Court of Human rights in 
criminal processual regulating mechanism. – Article.
The article considered the problem of application of of the European Court 
in the mechanism of regulation criminal processual. Research of this 
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problem made within a speciallylegal approach which provides analysis 
of the interaction of legal means providing legal impact on the criminal 
procedural relationships. Defined international legal standards humaniza
tion of criminal procedural institutions.
Keywords: human rights, law of the European Court of human Rights, 
the mechanism of criminal processual regulation, international legal 
standards humanization of criminal procedure Institutes.

соціологічний аналіз правозастосовної діяльності суддів, 
прокурорів та слідчих, виявив ряд проблем, пов’язаних з розумін
ням та застосуванням рішень Європейського суду з прав людини 
(надалі – Європейського суду) [1, с. 148–150]. оскільки в рішеннях 
Європейського суду визначаються стандарти захисту прав люди
ни при здійсненні кримінального провадження, то вони привер
тають до себе великий інтерес науковців та практиків. вагомий 
внесок у дослідження положень конвенції та практики Європей
ського суду з цих питань зробили м. Батуєв, а. Бурков, в. Бутке
вич, о. Буткевич, д. гом’єн, о. дев’ятова, о. дроздов, ю. зайцев, 
о. капліна, в. лутковська, д. макбрайд, в. маляренко, в. ману
кян, д. мэрдок, в. паліюк, о. пасенюк, і. петрухін, п. рабино
вич, м. де сальвіа, в. туманов, с. Шевчук та інші. системних, 
комплексних досліджень щодо застосування рішень Європейсько
го суду у механізмі кримінального процесуального регулювання 
нажаль не проводилося, хоча це основна складова подальшої їх 
гуманізації та гармонізації з міжнародноправовими стандарта
ми. дослідження даної проблеми необхідно проводити у рамках 
спеціальноюридичного підходу, який передбачає аналіз взаємодії 
основних правових засобів, що забезпечують правовий вплив на 
кримінальнопроцесуальні відносини.

у юридичній літературі категорія механізму кримінального 
процесуального регулювання визнається як «єдина система кри
мінальних процесуальних засобів, яка забезпечує результативний 
процесуальний вплив на кримінальнопроцесуальні відносини з 
метою їх упорядкування, охорони та удосконалення» [2].

Європейська конвенція про захист прав людини та осно
воположних свобод (надалі – конвенція) та практика Європей
ського суду, є невід’ємною складовою механізму кримінально
процесуального регулювання. такий висновок має як нормативне 
так і теоретичне підґрунтя. зокрема, в ч. 2 ст. 8 кпк вказано, що 
принцип верховенства права у кримінальному провадженні засто
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совується з урахуванням практики Європейського суду, а ч. 4 ст. 
9 передбачає, що у разі якщо норми цього кодексу суперечать між
народному договору, згода на обов’язковість якого надана верхо
вною радою україни, застосовуються положення відповідного 
міжнародного договору україни. кроме того, ч. 5 цієї статті визнає, 
що кримінальне процесуальне законодавство україни застосову
ється з урахуванням практики Європейського суду.

в законі україни «про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» практика суду – 
практика Європейського суду з прав людини та Європейської ко
місії з прав людини. рішенням визнається – а) остаточне рішення 
Європейського суду з прав людини у справі проти україни, яким 
визнано порушення конвенції про захист прав людини і основопо
ложних свобод; б) остаточне рішення Європейського суду з прав 
людини щодо справедливої сатисфакції у справі проти україни; в) 
рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього вре
гулювання у справі проти україни; г) рішення Європейського суду 
з прав людини про схвалення умов односторонньої декларації у 
справі проти україни (ст.1) [3].

відповідно до міжнародного права рішення Європейському 
суду має власну юридичну силу. проте, щоб зрозуміти її сутність, 
важливо з’ясувати, які конкретні обов’язки можуть виникати вна
слідок постановлення такого рішення. для цього слід не лише про
аналізувати конкретні вказівки, які Європейський суд має право 
давати стосовно виплати компенсації та відшкодування судових 
витрат, тобто вимагати фактичного повернення потерпілого у стан, 
що існував до моменту порушення (restitutio in itegrum) [4, с. 855].

в україні виконання рішення полягає у виплаті стягуваче
ві відшкодування та вжиття додаткових заходів індивідуального 
характеру. додатковими заходами індивідуального характеру є: 
а) відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього 
юридичного стану, який стягувач мав до порушення конвенції 
(restitutio in integrum); б) інші заходи, передбачені у рішенні.

відновлення попереднього юридичного стану стягувача здій
снюється, зокрема, шляхом повторного розгляду справи судом, 
включаючи відновлення провадження у справі або повторного роз
гляду справи адміністративним органом.

однією з підстав для перегляду судових рішень верховним 
судом україни, що набрали законної сили, є встановлення між
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народною судовою установою, юрисдикція якої визнана україною, 
порушення україною міжнародних зобов’язань при вирішенні 
справи судом (ст. 445 кпк). в цьому проявляється основна пра
вова роль рішень Європейського суду у механізмі кримінального 
про цесуального регулювання.

до рішень та діяльності Європейського суду щодо тлумачення 
норм конвенції, на нашу думку, лише умовно можна застосовувати 
доктрину судового прецеденту, зміст якої полягає в обов’язковості 
для органів судової влади їх попередніх рішень (stare decisis). 
основою судового прецеденту слугує положення ratio decidendi (з 
лат. – підстава для вирішення) [5, с. 53]. воно міститься у моти
вувальній частині рішення і являє собою правову позицію (судо
вий стандарт) – пояснення чому саме так було вирішено конкретну 
справу. для обґрунтування цієї позиції судді, ухвалюючи рішення 
у справі, застосовують норми законодавства, попередні прецеден
ти та власну мотивацію при їх прийнятті, цитати з авторитетних 
доктринальних джерел, посилання на іноземні прецеденти тощо. 
існують певні складнощі для виокремлення цієї правової позиції, 
оскільки мотивувальна частина рішення не містіть її чіткого фор
мулювання, як, скажімо, норма права у законі.

Європейській суд виробляє і формулює правові позиції щодо 
інтерпретації конвенційних норм. такі усталені позиції щодо розу
міння конвенційних норм мають загальну дію. Ними керується Єв
ропейський суд при розгляді інших аналогічних справ, а також ре
гулюють діяльність державучасників ради Європи, їх державних 
органів в сфері прав людини та основоположних свобод [6, с. 82]. в 
тому числі, прецедент тлумачення має зобов’язуючий характер та 
покладає на законодавця обов’язок привести кримінальное проце
суальное законодавство у відповідність із положеннями конвенції.

в країнах сНд багато науковців провадять знак рівності між 
судовими висновками «ratio decidendi» та правовими позиціями, 
які за юридичною природою є обов’язковими для виконання всі
ма [7 с. 82, 8 с. 208]. Незалежно від того, як сприймати практику 
Європейського суду – як «прецедент тлумачення» [9, с. 19] чи як 
«прецедент конкретизації» [10] конвенції, чи взагалі як самостій
не джерело права – зрозуміло, що визначаючи її «прецедентність», 
ми визнаємо здатність Європейського суду виробляти норматив
ну правоінтерпретацію. Нажаль, при застосуванні рішень Євро
пейського суду вони сприймаються в україні в індивідуально



311

правовому аспекті, скоріше як індивідуальноправовий акт. тобто 
застосуванню підлягає конкретне рішення у справі проти україни 
стосовно конкретного заявника і процедура такого застосування 
має чітко відповідати виписаним у цьому рішенні параметрам: роз
міру відшкодування, діям, які має вжити держава для поновлення 
порушеного права і т.д. [11, с. 19]. вкрай рідко вітчизняні право
застосовні органи звертають належну увагу на загальні стандарти, 
принципи, засади захисту прав людини, які містяться у подібних 
рішеннях. тому при застосуванні в україні рішень Європейського 
суду не в останню чергу важливим е розуміння вітчизняними за
конодавчими і судовими органами поняття правових стандартів у 
галузі захисту прав людини.

у своїх рішеннях Європейський суд конкретизує і деталізує 
норми конвенції і протоколів до неї, розкриває зміст правових оці
ночних понять і формулює правові позиції. при цьому, застосу
вання юридичних норм охоплює три питання: юриди чний аналіз 
конкретних випадків, які підлягають вирішенню; тлумачення кон
венції і протоколів та їх послідовний логічний розвиток. останній 
елемент процедури правозастосування свідчить про те, що Євро
пейський суд виходить за рамки конкретної справи, яка ним роз
глядається по суті. розроблені в таких процедурах висновки по 
конкретних справах стають зразками для інших аналогічних ви
падків та отримують визнання як належне регулювання спірних 
кримінальних процесуальних правовідносин.

отже, для правозастосування в кримінальнопроцесуальній 
діяльності при застосуванні кримінальнопроцесуальних норм є не 
тільки власне підсумкове рішення Європейського суду по тлума
ченню конвенційних положень, але й правова позиція, покладена 
в основу такого рішення. слід зазначити, що, застосовуючи норми 
Європейської конвенції так, як вони витлумачені Європейським 
судом, національний правозастосовник у кримінальному процесі 
буде керуватися не рішенням у цілому, а правовими позиціями, 
що знаходяться в рішеннях суду. саме цей елемент рішення, що 
має закінчений юридичний зміст, є значимою правовою інформа
цією в кримінальнопроцесуальній діяльності. даний юридичний 
факт призводить до руху механізм кримінальнопроцесуального 
регулювання при перегляді судових актів у зв’язку з новими обста
винами, зобов’язує своїм рішенням національну правову систему 
ефективно реалізовувати ідеї права і справедливості, сприяє тим 
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самим відповідальному виконанню україною при йнятих міжна
родних обов’язків.

Найбільш проблемними є системні порушеннями конвенції. 
їх причинами є порушення, які обумовлені недосконалістю кримі
нального процесуального законодавства, а також постійного неви
конання правоохоронними органами його положень [12].

з метою забезпечення усунення недоліків системного харак
теру, які покладені, в основу виявленого Європейським судом по
рушення, вживаються заходи загального характеру. відповідно 
ст.13 закону «про виконання рішень та застосування практики Єв
ропейського суду з прав людини» заходами загального характеру 
є заходи, спрямовані на усунення зазначеної в рішенні системної 
проблеми та її першопричини, зокрема:

а) внесення змін до чинного законодавства та практики його 
застосування;

б) внесення змін до адміністративної практики;
в) забезпечення юридичної експертизи законопроектів;
г) забезпечення професійної підготовки з питань вивчення 

конвенції та практики суду прокурорів, адвокатів, працівників 
правоохоронних органів, працівників імміграційних служб, ін
ших категорій працівників, професійна діяльність яких пов’язана 
із правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах по
збавлення свободи;

д) інші заходи, які визначаються – за умови нагляду з боку ко
мітету міністрів ради Європи – державоювідповідачем відповідно 
до рішення з метою забезпечення усунення недоліків системного 
характеру, припинення спричинених цими недоліками порушень 
конвенції (та забезпечення максимального відшкодування наслід
ків цих порушень.

аналіз практики Європейського суду показує, що систем
ні порушення домінують у рішеннях Європейського суду проти 
україни. Найбільше порушуються у кримінальних провадженнях 
ст. 6 (порушення права на справедливий судовий розгляд), ст. 5 
(порушення права на особисту свободу і недоторканність) та ст. 
3 (порушення права індивіда не підлягати катуванню та іншому 
жорстокому поводженню) конвенції.

серед положень справедливого правосуддя важливою для ме
ханізму кримінального процесуального регулювання є розуміння 
Європейським судом категорії «кримінального обвинувачення», 
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яка в контексті ч.1 ст. 6 конвенції має «автономне» значення (див. 
рішення у справі «Девеєр проти Бельгії»).

Європейський суд застосовує три критерії для визначення 
обвинувачення кримінальним: поперше, критерій національно
го права, подруге, критерій кола адресатів та, потретє, критерій 
правових наслідків для адресата (див. рішення у справі «Енгель та 
інші проти Нідерландів»).

перший критерій виступає базовим критерієм. Європейський 
суд аналізує, чи підпадає дане протиправне діяння під ознаки 
злочину відповідно до національних норм кримінального права. 
однак цей критерій відіграє досить незначну роль у контексті за
стосування гарантії справедливого судового розгляду, бо держава 
могла б уникати виконання вимог ст. 6 конвенції шляхом визнання 
злочинів іншими правопорушеннями [13, с. 22].

Наступним критерієм є дія норми, якою вста новлюється від
повідальність за колом осіб. якщо відповідальність поширюється 
на невизначене коло осіб, правопорушення підлягає кваліфікації як 
кримінальне.

третій критерій полягає в оцін ці характеру та суворості по
карання за його вчинення. відповідно до загального правила, у 
випадку, якщо елемент покарання на явний, а передбачені санк
ції є достатньо сувори ми, скоєне правопорушення має природу 
криміна льного злочину і його судовий розгляд має відповідати 
ознаці справедливості згідно зі ст. 6 конвенції (див. рішення у спра-
ві «Еггс проти Швейцарії»).

Наве дені вище критерії є альтернативними, а їх засто сування 
має бути послідовним – відповідність хоча б одному з них обумов
лює кримінальний характер обви нувачення (див. рішення у справі 
«Лутц проти Німеччини»).

однак за принципом максимально го сприяння заявникові Єв
ропейський суд може системно оцінювати ці критерії у випадках, 
коли окремий аналіз кожно го з них не дає можливості дійти одно
значного висновку щодо кримінального характеру обвинувачення 
(див. рішення у справі «Гаріфалу АЕБЕ проти Греції»).

конвенція не забороняє державам проводити розмежування 
у внутрішньому законодавстві між кримінальним і адміністратив
ним правопорушеннями, хоча Європейський суд у справі «Лутц 
проти Німеччини» наголошував, що в деяких державах обвину
вачення особи у вчиненні адміністративного проступку треба ви
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знавати кримінальним. Наприклад, деякі порушення правил до
рожнього руху у Німеччині, що вважаються «некримінальними» 
відповідно до внутрішнього права, відносяться до «області кримі
нального права» згідно зі ст. 6 конвенції, виходячи з їх характеру. 
покарання за ці правопорушення носять репресивний характер, а 
норми, що порушуються, відносяться не до певної групи осіб, а до 
всіх громадян як до користувачів доріг (див. рішення у справі «От-
цюрк проти Німеччини»).

На нашу думку, в україні до «кримінального обвинувачення» 
відповідно до ст. 6 конвенції можуть бути віднесені адміністра
тивні проступки, покарання, за які передбачають арешт на строк 
до 15 діб (статті 31 і 32 кодексу україни про адміністративні право
порушення). тому при розгляді таких справ у суді треба надавати 
правопорушнику всі процесуальні гарантії, передбачені у частинах 
2 і 3 ст. 6 конвенції. так, у справі «гурепка проти україни» особа 
була притягнута до адміністративної відповідальності і представ
ник уряду україни вказував, що процедура була адміністративна 
та що у національному законодавстві проведено чітке розмежуван
ня між кримінальним та адміністративним порушенням. уряд та
кож вказував, що особа, яка визнана винною у адміністративному 
правопорушенні, не вважається такою, що має судимість. поси
лаючись на справу «Брандао Феррейра проти португалії», уряд 
зазначив, що семиденний арешт за вчинення адміністративного 
правопорушення, враховуючи, що максимальне покарання могло 
складати 15тиденний арешт, не може розцінюватися як кримі
нальне покарання.

однак, Європейський суд в рішенні у справі «гурепка проти 
україни» з огляду на свою усталену прецедентну практику визнав, 
що в силу суворості санкції дана справа за суттю є кримінальною, 
а адміністративне покарання фактично носило кримінальний ха
рактер з усіма гарантіями статті 6 конвенції, та, відповідно, й стат
ті 2 протоколу № 7 до конвенції (див. рішення у справі «Енгель 
проти Нідерландів», «Отцюрк проти Германії», «Ескоубет проти 
Бельгії»).

отже, Європейський суд сприймає кримінальне обви
нувачення як універсальне поняття, яке є наслід ком діяння про
типравного характеру незалежно від ступеня його суспільної 
небезпечнос ті. На думку о. соловйова у практиці Європейського 
суду існує тенденція поступової універсалізації поняття «кримі
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нальне обвинувачення» в контексті ст. 6 конвенції внаслідок деда
лі більш автономного та ліберального тлумачення даного поняття. 
обумовлено це надзви чайною важливістю належного захисту прав 
фізичних осіб у відносинах з представниками публіч ної влади для 
сучасного демократичного суспіль ства.

встановлення точного моменту висунення «кримінального 
обвинувачення» часто має важливе значення, оскільки саме з цього 
моменту починає свій перебіг «розумний строк судового розгляду 
справи», передбачений ст. 6 конвенції. Європейський суд визначив 
«кримінальне обвинувачення» як «офіційне до ведення до відома 
особи компетентним органом твердження про те, що ця особа вчи
нила кримінальне діяння», і зауважив, що «в деяких випадках це 
може роби тися у формі інших заходів, здійснення яких несе в собі 
таке твердження і, по суті, так само впливає на становище підозрю
ваного» (див. рішення у справі «Екле проти Німеччини»).

Європейським судом розумність тривалості провадження ви
значається у світлі відповідних обставин справи та з огляду на такі 
критерії, зокрема складність справи, поведінка заявника, а також 
органів влади, пов’язаних зі справою (див., рішення у справах «Пе-
лісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

при визначенні складності справи до уваги беруться харак
тер фактів, які необхідно встановити, кількість свідків, можливому 
об’єднанню справ, а також вступу в процес нових учасників. Над
мірна складність справи може слугувати виправданням тривалого 
кримінального провадження, але не є абсолютним фактором, який 
би визначив відсутність порушення розумного строку.

На заявника Європейський суд покладає тільки обов’язок 
«демонструвати готовність приймати участь на всіх етапах про
вадження, які мають безпосереднє до нього відношення, утриму
ватись від використання заходів по затягуванню процесу, а також 
максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодав
ства для прискорення процедури провадження». у справі «Меріт 
проти України» Європейський суд зазначив, що заявник може вва
жатися відповідальним за деякі несуттєві затримки в проваджен
ні, коли він ознайомлювався з матеріалами справи. крім того, у 
рішенні «Смірнова проти Росії» Європейський суд висловився що 
період, коли обвинувачений переховувався від слідства та суду має 
бути виключений із загальної тривалості провадження (див.: також 
рішення у справі «Джіроламі проти Італії»).
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до критеріїв затягування кримінальних проваджень, що при
зводять до порушення розумного строку відносяться: невиправда
не затягування розслідування у справі, несвоєчасне проведення 
процесуальних дій та неприйняття процесуальних рішень, неодно
разове повернення кримінальної справи на додаткове розслідуван
ня, відкладення та зупинення розгляду справи; перерви в судових 
засіданнях у зв’язку із затримкою надання або збору доказів з боку 
держави. інколи це пов’язується насамперед із вкрай надмірною 
завантаженістю судів, недофінансуванням судів, відсут ністю до
статньої кількості суддів та допоміжних працівників.

важливість гарантії розгляду справ упродовж розумного 
строку зумовила Європейський суд сформулювати вимогу щодо 
необхідності існування у національному законодавстві процедур 
та засобів, за допомогою яких обвинувачений міг би оскаржити 
тривалість провадження у справі та прискорити його.

На сьогодні у статті 28 нового кпк україни розумність стро
ків визначено серед загальних засад кримінального провадження. 
розумними вважаються строки, що об’єктивно є необхідними для 
виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рі
шень. розумні строки не можуть перевищувати передбачені кодек
сом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття 
окремих процесуальних рішень.

проведення досудового провадження у розумні строки забез
печує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, 
віднесених до його компетенції), а судового провадження – суд.

критеріями для визначення розумності строків кримінально
го провадження є:

1) складність кримінального провадження;
2) ставлення учасників кримінального провадження до вико

ристання своїх прав і обов’язків;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повно

важень.
кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під 

вартою, неповнолітньої особи повинно бути здійснено невідкладно 
і розглянуто в суді першочергово.

кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкорот
ший строк стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне 
кримінальне провадження було закрите. словосполучення в «най
коротший строк» відповідає вислову «якнайкоротший час», і на 
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нашу думку, запроваджує більш високі стандарти, аніж передбаче
не в конвенції право на судовий розгляд впродовж розумного часу.

таким чином, з одного боку, рішення Європейського суду по
слідовно формують певний стандарт кримінального провадження, 
а з іншого, виробляють правові орієнтири для судів у спірних пи
таннях здійснення правосуддя в області прав людини в різних на
прямах правового впливу на національне законодавство. виходячи 
із цього, у цей час рішення суду перетворилися у важливий фактор 
розвитку правової системи, під впливом яких формуються нові 
правові норми, що відповідають міжнародноправовим стандартам 
стосовно прав людини, що не може не позначитися на ефективнос
ті механізму кримінальнопроцесуального регулювання.

у цьому випадку ефективність механізму кримінально
процесуального регулювання досягається вдосконаленням право
творчості й правозастосування в кримінальному судочинстві, де 
нормативна регламентація покликана забезпечити стабільність і 
необхідну однаковість у регулюванні кримінальнопроцесуальних 
правовідносин, а правозастосування – врахування конкретної об
становки, своєрідність кожної правової ситуації. оптимальне спо
лучення правотворчості із правозастосування на підставі рішень 
Європейського суду придає універсальність всьому механізму 
кримінальнопроцесуального регулювання.

рішення Європейського суду як юриди чний факт характери
зується наступними особливостями:

• поперше, може містити правову позицію, яка висту
пає у якості правила поведінки учасників кримінально
процесуальної діяльності;

• подруге, впливає на конкретні кримінальнопроцесуальні 
відносини, породжує їх виникнення, зміну або припинен
ня;

• потретє, як елемент механізму кримінально
процесуального регулювання виступає в якості фактору 
розвитку кримінальнопроцесуального законодавства, 
формування єдиних підходів у правозастосовній практи
ці;

• почетверте, змінює правосвідомість правозастосовників, 
впроваджує у вітчизняну кримінальнопроцесуальну сис
тему прин ципи прецедентного права.
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І.В. Гловюк. Сутність кримінально-процесуальної функції обви-
нувачення у контексті практики Європейського суду з прав лю-
дини. – стаття.
стаття присвячена розгляду проблеми тлумачення кримінально
процесуальної функції обвинувачення у контексті практики Євро
пейського суду з прав людини. Наголошено на різному змісті цієї 
функції у національному праві та у практиці суду. визначено мо
мент виникнення функції обвинувачення із урахуванням положень 
кпк україни та практики суду.
Ключові слова: Європейський суд з прав людини, кримінальний 
процесуальний кодекс україни, обвинувачення, підозра, розумний 
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И. В. Гловюк. Сущность уголовно-процессуальной функции об-
винения в контексте практики Европейского суда по правам че-
ловека. – статья.
статья посвящена рассмотрению проблемы толкования уголовно
процессуальной функции обвинения в контексте практики европей
ского суда по правам человека. отмечено разное содержание этой 
функции в национальном праве и в практике суда. определен мо
мент возникновения функции обвинения с учетом положений упк 
украины и практики суда.
Ключевые слова: европейский суд по правам человека, уголовный 
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accusation in the context of the European Court of Human rights. – 
Article.
This article is devoted to the problem of interpretation of the criminal 
procedural function of the accusation in context of the European Court 
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of the function of the accusation is determined according the Criminal 
Procedural Code of Ukraine and practice of the Court.
Keywords: European Court of human Rights, Criminal Procedural Code 
of Ukraine, accusation, suspicion, reasonable time.

ст. 6 конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 року (далі – конвенція) передбачає, що кожен має пра
во на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж ро
зумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим 
законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивіль
ного характеру або встановить обґрунтованість будьякого висуну
того проти нього кримінального обвинувачення.

Європейський суд з прав людини (далі – Єспл, суд) при роз
гляді справ, пов’язаних із скаргами на порушення ст. 6 конвенції, 
віддає перевагу «матеріальноправовій», а не «формальній» кон
цепції обвинувачення у значенні пункту 1 статті 6. при цьому 
цей підхід стосується двох аспектів обвинувачення: аспекту, який 
умовно можна назвати «кримінальноправовим», та аспекту проце
суального. кримінальноправовий аспект поняття «обвинувачен
ня» пов’язаний із визначенням кола суспільнонебезпечних діянь, 
провадження щодо яких має відповідати гарантіям, встановленим 
ст. 6 конвенції. так, визначення діянь для визнання обвинувачен
ня «кримінальним» залежить від класифікації у системі національ
ного права, характеру правопорушення та ступеню суворості по
карання (ці критерії були сформульовані у справі енгель та інші 
проти Нідерландів [1]).

Що стосується процесуального аспекту, то момент виникнен
ня обвинувачення не пов’язується із аналогічним моментом у на
ціональному праві. ст. 3 кримінального процесуального кодексу 
україни (далі – кпк) визначає обвинувачення як твердження про 
вчинення певною особою діяння, передбаченого законом україни 
про кримінальну відповідальність, висунуте в порядку, встановле
ному кпк; відповідно, актом висунення обвинувачення є обвину
вальний акт: у відповідності до ч. 4 ст. 100 кпк, обвинувальний 
акт є процесуальним рішенням, яким прокурор висуває обвинува
чення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершу
ється досудове розслідування.

Єспл значно ширше підходить до визначення поняття «кри
мінальне обвинувачення» та моменту його виникнення.
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у рішенні «девеєр проти Бельгії» Єспл указав, що понят
тя «кримінальне обвинувачення» має автономний характер; обви
нувачення у цілях ст. 6 п. 1 можна було б визначити як офіційне 
повідомлення особи компетентним органом державної влади про 
наяв ність припущення про те, що особою вчинене кримі нально ка
ране правопорушення. у багатьох випадках Європейська комісія 
з прав людини (далі – комісія) використовувала формулу, яка, як 
уявляється, вельми тісно пов’язана із вищевикладеним, а саме «чи 
істотно вплинуло це на положення [підозрюваного]» [2].

у рішенні «екле проти Німеччини» [3] було дещо змінено це 
визначення і указано, що обвинувачення можна визначити як «офі
ційне повідомлення особи компетентною владною, що є підстави 
стверджувати, що нею вчинено кримінальних злочин».

у справі Фоті та інші проти італії суд навів ширше витлу
мачення визначення кримінального обвинувачення, включивши до 
нього також «інші підстави, що підтверджують це звинувачення, і 
які можуть спричинити серйозні наслідки, що можуть ускладни-
ти становище підозрюваного». комісія та суд визнали, що таки
ми підставами, які можуть спричинити серйозні наслідки, можуть 
бути видача ордеру на арешт, обшук приміщення чи особистий 
обшук. однак, на їхню думку, такі дії як початок поліцейського 
розслідування, допит свідків або інші дії, що безпосередньо не 
впливають на заінтересовану людину, не можуть бути віднесені до 
таких підстав [4, с. 42].

слід при цьому звернути увагу на те, що у кримінальних про
цесах відрахування часу починається з моменту «пред’явлення 
обвинувачення». поняття «пред’явлення обвинувачення», з точки 
зору ст. 6(1), також не означає момент пред’явлення офіційного об
винувачення у внутрішньому кримінальному процесі [5, с. 61]. у 
рішенні по справі «екле проти Німеччини» Єспл певним чином 
уточнив момент «пред’явлення обвинувачення» у контексті кон
венції, зазначивши: «у кримінальних справах «розумний строк», 
про який йде мова у статті 6 п. 1, починає спливати з моменту, коли 
особі «пред’явлено обвинувачення»; це може трапитися раніше, 
ніж справа потрапить до суду, з дня арешту, з дати, коли зацікавле
на особа була офіційно повідомлена, що проти неї порушено кримі
нальну справу, або з дати, коли було почато попереднє слідство [3].

суд неодноразово повторював наведене тлумачення початку 
спливу строку: наприклад, у рішенні «гавриляк проти україни» 
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[6] суд повторив, що період, який має братися до уваги при визна
ченні тривалості кримінального провадження, починається з дня, 
коли відповідній особі «пред’явлено обвинувачення» в автоном
ному та матеріальноправовому значенні цього терміна (див., на
приклад, рішення від 12 червня 2008 року у справі «Федько проти 
України» (Fedko v. Ukraine), заява № 17277/03, п. 22). термін «обви
нувачення» для цілей пункту 1 статті 6 конвенції можна визначити 
як «офіційне повідомлення, вручене особі компетентним органом, 
про стверджуваний факт вчинення нею кримінального правопору
шення» – таке визначення також узгоджується з критерієм, за яким 
визначається, чи «суттєво це позначилося на становищі [підозрю
ваного]» (див. рішення від 15 липня 1982 року у справі «Екле проти 
Німеччини» (Eckle v. Germany), Series A, № 51, с. 33, п. 73). відпо
відний період закінчується того дня, коли остаточно визначено об
ґрунтованість висунутого обвинувачення або провадження у спра
ві припинено (див. рішення від 7 квітня 2005 року у справі «Рохліна 
проти Росії» (Rokhlina v. Russia), заява № 54071/00, п. 81).

при цьому право на захист від обвинувачення особа має вже 
на початку поліцейських допитів. у рішенні по справі «Шабель
ник проти україни» Єспл підкреслив, що згідно зі статтею 6, як 
правило, вже на початку поліцейських допитів обвинуваченому 
має надаватися можливість користуватися допомогою захисника. 
права захисту буде в принципі непоправно порушено, якщо при 
засудженні його судом використовуватимуться викривальні пока
зання, отримані під час допиту без присутності захисника [7].

На основі положень кпк україни 1960 р. та інших законо
давчих актів було сформульовано випадки, які можна вважати 
моментом пред’явлення кримінального обвинувачення в контексті 
конвенції: затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину; 
повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину; пред’явлення 
обвинувачення особі; застосування запобіжного заходу до особи, 
підозрюваної у вчиненні злочину, до моменту пред’явлення обвину
вачення; фактичне адміністративне затримання особи за вчинення 
адміністративного правопорушення, за яке передбачене стягнення 
у вигляді арешту, оплатного вилучення майна, конфіскації май
на та позбавлення спеціального права; складення протоколу про 
вчинення адміністративного правопорушення, за яке передбачена 
санкція у вигляді арешту, оплатного вилучення майна, конфіскації 
майна та позбавлення спеціального права; складення протоколу 
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про вчинення корупційного діяння, санкцією за яке може бути від
мова у призначенні на посаду або позбавлення права балотуватись 
у депутати або на виборні посади в державні органи [8, с. 89].

На те, що поняття «обвинувачення», передбачене у кпк 
1960 року і 2012 року не відповідає змісту, який покладається в ньо
го конвенцією, вже зверталася увага у літературі [9]. однак важ
ливо визначити, які кримінальнопроцесуальні дії та рішення, що 
проводяться (приймаються) у відповідності із положеннями кпк 
2012 р., свідчать про виникнення функції обвинувачення у контек
сті практики Єспл, тобто які можна тлумачити як «офіційне по
відомлення, вручене особі компетентним органом, про стверджу
ваний факт вчинення нею кримінального правопорушення».

у контексті кпк україни офіційним повідомленням, вруче
ним особі компетентним органом, про стверджуваний факт вчи
нення нею кримінального правопорушення, є повідомлення про 
підозру та обвинувальний акт. обвинувальний акт, як указувалося 
вище, тлумачиться кпк як процесуальне рішення, яким прокурор 
висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушен
ня; саме із цим актом, як уявляється, слід пов’язувати виникнен
ня функції обвинувачення у межах національного права. однак 
до складання обвинувального у випадках: 1) затримання особи на 
місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо 
після його вчинення; 2) обрання до особи одного з передбачених 
кпк запобіжних заходів; 3) наявності достатніх доказів для під
озри особи у вчиненні кримінального правопорушення слідчим (за 
погодженням із прокурором) або прокурором здійснюється повідо
млення про підозру шляхом складання письмового повідомлення 
про підозру; саме цей момент визначається кпк як початок при
тягнення до кримінальної відповідальності (п. 14 ст. 3 кпк). саме 
з цього моменту починається відраховуватися строк досудового 
розслідування (ст. 219 кпк). таким чином, підозра, обвинувачен
ня, здійснення щодо особи кримінального провадження щодо із за
стосування примусових заходів медичного характеру; здійснення 
щодо неповнолітнього провадження із застосування примусових 
заходів виховного характеру1 є формами кримінального пересліду
вання у кримінальному провадженні україни. 

1 за кпк 1960 р. формами кримінального переслідування були: порушення кримі
нальної справи щодо особи (у ухвалі верховного суду україни від 27 грудня 2002 
року вказано, що “за своєю правовою природою порушення кримінальної справи є 
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як видно, враховуючи характер та підстави повідомлення 
про підозру, воно також має розглядатися як різновид офіційного 
повідомлення, врученого особі компетентним органом, про ствер
джуваний факт вчинення нею кримінального правопорушення, у 
контексті практики Єспл. однак слід враховувати також такий 
важливий момент: підозрюваним є особа, якій у порядку, перед
баченому статтями 276279 кпк, повідомлено про підозру, або 
особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального пра
вопорушення (ч. 1 ст. 42 кпк). аналіз підстав для повідомлення 
для підозри та підстав для набуття особою статусу підозрювано
го, на перший погляд свідчить про певне дублювання, а саме, по
вторюється така підстава як затримання особи на місці вчинення 
кримінального правопорушення. проте, на наш погляд, у такому 
випадку затримана особи набуває статусу підозрюваного з мо
менту її фактичного затримання уповноваженими особами, а не з 
моменту вручення їй повідомлення про підозру, яке згідно з ч. 2 
ст.  278 кпк може бути вручено протягом двадцяти чотирьох го
дин із моменту її затримання. тому законодавець виділив окрему 
підставу для набуття особою статусу підозрюваного – затримання 
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. примітно, 
що діючий кпк передбачає правомочність будьякої особи на за
тримання осіб при вчинені або замаху на вчинення кримінального 
правопорушення та безпосередньо після вчинення кримінального 
правопорушення чи під час безперервного переслідування особи, 
яка підозрюється у його вчиненні. разом із тим реалізувати свій 
процесуальний статус підозрюваного особа може лише після того, 
як її буде доставлено до уповноваженої службової особи або після 
прибуття уповноваженої службової особи на місце затримання осо
би, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, 
оскільки особа є затриманою з моменту, коли вона силою або через 
підкорення наказу змушена залишатися поряд із уповноваженою 
службовою особою чи в приміщенні, визначеному уповноваже
ною службовою особою (ст. 209 кпк) [10, с. 128]. тому у контексті 
практики Єспл особа є такою, якій повідомлено про стверджува

складовою частиною функції кримінального переслідування”); підозра; обвинува
чення; провадження із застосування примусових заходів медичного характеру; про
вадження із застосування примусових заходів виховного характеру; провадження у 
протокольній формі досудової підготовки матеріалів
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ний факт вчинення нею кримінального правопорушення, при здій
сненні її затримання до повідомлення про підозру.

як випливає із практики Єспл, суд не ставить за мету на
вести вичерпний перелік процесуальних дій та рішень, що можуть 
свідчити про пред’явлення обвинувачення, а наводить їх неви
черпні приклади, що вказують на інші підстави, що підтверджу
ють звинувачення, і які можуть спричинити серйозні наслідки, що 
можуть ускладнити становище підозрюваного. у контексті націо
нального права до таких випадків можуть відноситися особистий 
обшук: наприклад, при обшуку житла чи іншого володіння особи 
за рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук 
осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні 
підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або до
кументи, які мають значення для кримінального провадження (ч. 5 
ст. 236 кпк). аналогічні висновки можна зробити щодо обшуку та 
огляду житла особи, не повідомленої про підозру, що здійснюється 
з метою її викриття у вчиненні кримінального правопорушення. 

крім того, вважаємо, що при проведенні освідування особи, 
яка має статус свідка, з метою встановлення виявлення на її тілі 
слідів кримінального правопорушення, також може розглядатися у 
певних випадках як пред’явлення обвинувачення у контексті прак
тики Єспл, оскільки воно безпосередньо впливає на заінтересо
вану людину.

крім того, допит особи у якості свідка у випадку, якщо є під
стави вважати, що ця особа вчинила кримінальне правопорушення, 
однак недостатньо доказів для повідомлення про підозру, також, 
вважаємо, слід вважати пред’явленням обвинувачення у контексті 
практики Єспл. саме тому кпк передбачає право свідка користу
ватися при допиті правовою допомогою адвоката, і указує на недо
пустимість як доказів отриманих показань від свідка, який надалі 
буде визнаний підозрюваним чи обвинуваченим у цьому кримі
нальному провадженні. використання подібних показань (що було 
можливим у період дії кпк 1960 р.) неодноразово розглядалося 
судом як порушення права на захист) Єспл у справі “Шабель
ник проти україни” [7] вказав, що першого допиту заявника стало 
очевидним, що його показання були не просто показаннями свідка 
злочину, а фактично зізнанням у його вчиненні. з того моменту, 
коли заявник уперше зробив зізнання, вже не можна було ствер
джувати про відсутність у слідчого підозри щодо причетності за
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явника до вбивства. існування такої підозри підтверджувалося тим 
фактом, що слідчий ужив подальших заходів для перевірки досто
вірності самовикривальних показань заявника, провівши відтво
рення обстановки і обставин подій, тобто слідчі дії, які зазвичай 
проводяться з підозрюваним. крім того, заявник, якого попереди
ли про кримінальну відповідальність за відмову давати показання 
й одночасно поінформували про право не свідчити проти себе, міг, 
як він стверджує, справді розгубитися, не розуміючи наслідків від
мови давати показання, особливо за відсутності допомоги захисни
ка під час допиту.

таким чином, початок реалізації функції обвинувачення у 
межах національного права україни та у контексті практики Єспл 
не збігається. враховуючи практику Єспл, до початку реаліза
ції функції обвинувачення можна віднести такі передбачені кпк 
україни процесуальні дії та рішення: повідомлення про підозру; 
затримання особи; освідування; особистий обшук; обшук у житлі 
та іншому володінні особи; огляд у житлі та іншому володінні осо
би; допит особи у якості свідка у випадку, якщо є підстави вважати, 
що ця особа вчинила кримінальне правопорушення, однак недо
статньо доказів для повідомлення про підозру.
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справедливий судовий розгляд відносно україни. виявлено, що ви
конання судового рішення є невід’ємною складовою справедливого 
судового розгляду. статистичні дані свідчать, що більша частина 
справ, що розглядаються Єспл, стосується порушень ст. 6 конвен
ції в частині тривалості виконання судових рішень національних су
дів, винесених на користь заявника, наявності ефективних засобів 
правового захисту при тривалому невиконанні судового рішення.
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ве на справедливое судебное разбирательство в отношении 
Украины (на примере выполнения судебных решений). – статья.
в работе предпринята попытка анализа практики еспч о пра
ве на справедливое судебное разбирательство в отношении 
украины. выявлено, что выполнение судебного решения является 
неотъемлемой составляющей справедливого судебного разбиратель
ства. статистические данные свидетельствуют, что большая часть 
дел, рассматриваемых еспч, касается нарушений ст. 6 конвенции 
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судов, вынесенных в пользу заявителя, наличия эффективных 
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решения.
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праву на справедливое судебное разбирательство отведе
но одно из центральных мест в системе прав человека базовыми 
международными юридическими документами: ст. 10 всеобщей 
декларацией прав человека (1948 г.), ст. 6 европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), ст. 14 меж
дународного пакта о гражданских и политических правах (1966 г.), 
ст.  8 американской конвенции о правах человека (1969 г.), ст. 
6 конвенции сНг о правах и основных свободах человека (1995 г.), 
ст. 47 хартии основных прав европейского союза (2000 г.). Но не
смотря на достаточно детальное правовое регулирование, право 
на справедливое судебное разбирательство стаёт предметом ин
теллектуального дискурса в работах таких ученых, как о. про
копенко (выявление законных оснований для ограничения права 
лица на справедливый суд), о. толочко (исследование этого пра
ва в уголовных делах), в. квасневская (рассмотрение как объекта 
вынесения заведомо несправедливого решения), и. колиушко 
(исследование в свете судебной и правовой реформ в украине), 
в. лутковская, и. коваль (изучение практики еспч в отношении 
украины по нарушению этого права) [1] и др.

такое повышенное внимание к изсследованию права на спра
ведливое судебное разбирательство обусловлено, вопервых, зна
чением его, как, своего рода, гарантии эффективного развития и 
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функционирования механизма защиты прав человека, которую 
демо кра тическое государство обязано обеспечивать в связи с про
возглашением наивысшей ценностью человека, его жизни и здо
ровья (ст. ст. 3 конституции украины), вовторых, его сложной 
структурой, которая включает в себя элементы (аспекты): право до
ступа к судебной процедуре; право на справедливое рассмотрение 
на протяжении разумного срока независимым и беспристрастным 
судом; право на публичное рассмотрение дела; право принимать 
участие в судебном разбирательстве, имея равные возможности с 
другой стороной и др. противоречивые авторские взгляды на про
блему формирования и развития права на справедливое судебное 
разбирательство, заставляют обратиться к обширной прецедентной 
практике толкования и применения положений ст. 6 европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (далее – 
конвенция) европейским судом по правам человека (еспч). такой 
интерес к практике еспч обусловлен ещё и тем, что украина, всту
пив в совет европы и ратифицировав конвенцию, присоединилась 
к европейской системе защиты прав человека, включающей в себя 
не только обязанность охранять и соблюдать зафиксированные в 
конвенции права и свободы, но и признание юрисдикции еспч [2].

согласно статистическим данным, приведенным на офици
альном сайте европейского суда по правам человека, начиная с 
1997 года по 2011 год в отношении украины суд рассмотрел всего 
822 жалобы, из них в 814 жалобах выявлено хотя бы одно наруше
ние, в 4 случаях не найдено ни одного нарушения прав человека 
со стороны государства, в 2 случаях имело место дружественное 
урегулирование вопросов и также были удовлетворены, либо не 
подпадали под юрисдикцию суда 2 жалобы [3].

уполномоченный по делам еспч Н. кульчицкий по данным 
на октябрь 2012 года отмечал, что на рассмотрении суда находится 
около 10,4 тыс. жалоб против украины, что составляет 7,5 % от 
общего количества жалоб в еспч, среди которых 694 дела по на
рушению ст. 6 конвенции [4].

выполнение судебного решения является неотъемлемой со
ставляющей справедливого судебного разбирательства, о чем сви
детельствует практика еспч. так, в деле Бурдов против россии 
(Burdov v. Russia) [5] суд отметил, что было бы немыслимо если 
бы пункт 1 статьи 6 конвенции, детально описывая процессуаль
ные гарантии сторон – справедливое, публичное и проводимое в 
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разумный срок разбирательство – не предусматривал бы защи
ты процесса исполнения судебных решений; толкование статьи 
6 конвенции исключительно в рамках обеспечения лишь права 
на обращение в суд и порядка судебного разбирательства вероят
ней всего привело бы к ситуациям, несовместимым с принципом 
верховенства права, который государстваучастники европейской 
конвенции обязались соблюдать, подписав конвенцию. подоб
ная позиция еспч выражена и в решениях по делам: «хорнсби 
против греции» (hornsby c. grèce) [6], «ясиуньене против лит
вы» (Jasiuniene c. Lituanie) [7], «руяну против румынии» (Ruianu 
c. Roumanie) [8].

На выполнении судебного решения как неотъемлемой состав
ляющей фундаментального права – права на справедливый суд 
в своём докладе уполномоченный верховной рады украины по 
правам человека в. в. лутковская акцентировала внимание в мае 
2013 года в рамках состоявшегося слушания на тему: «состояние 
выполнения судебных решений в украине». так же было отмечено, 
что за 2012 год к уполномоченному по правам человека обратилось 
около 100 тысяч лиц в отношении неисполнения судебных реше
ний, что доказывает, что в украине именно в этой сфере проис
ходит наибольшее количество нарушений прав человека. согласно 
официальным данным министерства юстиции украины, около 
30 % решений национальных судов выполняется, соответственно, 
оставшиеся 70 % – это нарушение прав граждан на судебную за
щиту, которые в будущем могут быть предметом жалоб в еспч 
[9, 99100].

анализируя практику еспч о праве на справедливое су
дебное разбирательство в отношении украины в контексте ис
полнения судебных решений, очевидно, что большая часть дел, 
рассматриваемых еспч, касается нарушений ст. 6 конвенции в 
части длительности исполнения судебных решений националь
ных судов, вынесенных в пользу заявителя, наличия эффективных 
средств правовой защиты при длительном неисполнении судебно
го решения.

позиция еспч относительно этого вопроса проявляется в 
решениях по делам: «пивень против украины» [10], «Шмалько 
против украины» [11], «вараница против украины» [12] в которых 
отмечено, что право на судебное рассмотрение, гарантированное 
ст. 6 конвенции, защищает также исполнение окончательных и 
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обязательных судебных решений, в случае вмешательства госу
дарства в процедуру исполнения судебного решения, такое вмеша
тельство не может препятствовать, чрезмерно затягивать исполне
ние решения либо нивелировать его суть, а также невозможность 
ссылки на отсутствие средств, необходимых для выплаты долга, 
подтверждённого судебным решением.

очевидно, что анализ практики еспч в отношении украины 
по поводу нарушения ст. 6 конвенции в части выполнения 
судебных решений высвечивает ряд проблем, для решения которых 
необходимо реформировать национальное законодательство, вне
сти изменения в механизм реализации норм, обеспечивающих за
щиту права человека на справедливое судебное разбирательство, 
на наивысшем государственном уровне материальнотехнически 
обеспечить выполнение судебных решений, и, следовательно, вос
становление прав граждан.
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Європейського суду з прав людини з метою превенції в подальшому 
порушень зі сторони державчленів ради Європи. автор аналізує ге
незис проблеми застосування норм міжнародного права про захист 
прав людини національними судовими органами та акцентує увагу 
на важливості ефективного виконання рішень Європейського суду з 
прав людини.
Ключові слова: конвенція про захист прав людини і основополож
них свобод, Європейський суд з прав людини, імплементація, вико
нання рішень.

Н. И. Севостьянова. Имплементация Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод – международный опыт и уроки для 
Украины. – статья.
статья посвящена проблеме имплементации конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и практики европейского суда по 
правам человека с целью превенции в дальнейшем нарушений со 
стороны государствчленов совета европы. автор анализирует ге
незис проблемы применения норм международного права о защите 
прав человека национальными судебными органами и акцентирует 
внимание на важности эффективного выполнения решений евро
пейского суда по правам человека.
Ключевые слова: конвенция о защите прав человека и осново
положных свобод, европейский суд по правам человека, имплемен
тация, исполнение решений.

N. Sevostianova. implementation of the Convention for the Protection 
of Human rights and Fundamental Freedoms – international Experi-
ence and Lessons for ukraine. – Article.



335

The article deals with the implementation of the Convention for the Pro
tection of human Rights and fundamental freedoms and the European 
Court of human Rights judgments in order to further prevent violations 
of human rights by member states of the Council of Europe. The author 
analyzes the genesis of the problem of the application of international law 
on protection of human rights by national judicial authorities and empha
sizes the importance of effective execution of judgments of the European 
Court of human Rights.
Keywords: Convention for the Protection of human Rights and funda
mental freedoms, the European Court of human Rights, implementation, 
execution of judgments.

сучасні процеси інтеграції, розвитку міждержавної взаємодії 
обумовлюють все більшу необхідність співвіднесення національ
ного права з міжнародними правовими регуляторами. для держав, 
інтегрованих в європейський правовий простір в силу прийнятих 
ними міжнародних зобов’язань, особливо складною і злободенною 
є проблема сприйняття європейських стандартів гарантування та 
захисту прав і свобод людини. джерелами таких стандартів висту
пають, перш за все, конвенція про захист прав людини і основопо
ложних свобод та практика її тлумачення і застосування Європей
ським судом з прав людини [1, p.563].

з часів створення радою Європи конвенції про захист прав 
людини пройшло вже більше 60 років. за цей період держави –   
учасники конвенції показали кардинальні відмінності інституцій
ної ефективності імплементації норм конвенції в своє національне 
законодавство. у зв’язку з цим актуальним залишається предмет 
для наукової дискусії про причини успіху імплементаційних про
цесів в одних державах і невдач в інших.

падіння залізної завіси і повернення центральної та східної 
Європи в сім᾿ю демократичних держав, заснованих на ідеалах вер
ховенства права представив усім державам одномоментно рівні 
можливості щодо забезпечення захисту прав людини. Більшість 
держав, які раніше були частиною радянського союзу і «будували 
комунізм» вирішили за короткий проміжок часу приєднатися до 
ради Європи, ратифікувати конвенцію про захист прав людини і 
основоположних свобод і підпорядкувати себе обов’язковій юрис
дикції Європейського суду з прав людини [1].

у межах цієї статті, при використанні методів компаративіс
тики, була зроблена спроба простежити процес еволюції правоза
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хисних механізмів у різних державах після ратифікації ними кон
венції та виявити основні проблеми, що виникали на цьому шляху.

у першу чергу необхідно відзначити, що жодна з держав
членів ради Європи не відобразила наслідки ратифікації конвенції 
у своїх конституціях. зокрема, жодне з положень національного 
законодавства державчленів ради Європи не відображає, що всі 
три незалежні гілки влади поважають практику Європейського 
суду з прав людини. одним з аргументів на користь не внесення 
змін до конституції на підставі Єкпл є той факт, що всі сформова
ні незалежні держави після розпаду срср провели конституційну 
реформу і включили в основний закон держави амбітний перелік 
прав людини, що сам по собі представляє достатній рівень гарантій 
захищеності фундаментальних прав і свобод. На практиці, гаран
товані національним правом стандарти прав людини були або не
правильно застосовані в рамках виконавчої гілки влади, або неко
ректно інтерпретовані в рамках судової гілки влади, таким чином, 
істотно поступаючись рівню гарантій передбачених Європейською 
правозахисної системою. крім того, після ратифікації конвенції 
в нових державах – членах ради Європи практично не були про
ведені жодні законодавчі реформи для приведення національного 
законодавства відповідно до положень конвенції. очевидно, що 
для більшості пострадянських держав, національне законодавство 
яких базувалося на нормах права срср необхідно було внести змі
ни в усі фундаментальні законодавчі акти, такі як кримінальний 
кодекс, кримінальнопроцесуальний кодекс, реформувати адміні
стративний процес і правоохоронну систему. Не можна не відзна
чити, що в ряді країн хоч і без посилання на Єкпл та практику 
суду були внесені зміни в національне законодавство, що містять 
прогресивні норми. так, в азербайджані було запроваджено ін
ститут омбудсмена, а також гарантовано право на індивідуальне 
звернення зі скаргою на рішення законодавчої, виконавчої, судової 
влади до конституційного суду [2].

ключову роль в імплементації і «вбудовуванні» європейських 
стандартів у систему національних правовідносин грають суди, 
здатні оперативно забезпечувати їх безпосередню дію при вирі
шенні правових конфліктів та питань. їх участь у впровадженні 
таких елементів у правові системи держав сприяє подоланню су
проводжуючих цей процес труднощів – починаючи від визначення 
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потенціалу їх юридичної значимості і закінчуючи пошуком і вжи
ванням заходів організаційновиконавчого характеру.

у світлі пасивності процесів з імплементації норм конвенції 
не дивним здасться той факт, що національні суди аж до верховного 
та конституційного не поспішали застосовувати практику Єспл 
і визнавати її в якості джерела національного права. суди досі від
дають перевагу застосуванню норм національного права про права 
людини, навіть у тих випадках, коли їх обсяг значно вужче між
народних стандартів. Ще більш рідкісними представляються по
силання на рішення Європейського суду з прав людини у рішеннях 
національних судів незалежно від інстанції. очевидним залишався 
факт, що правозастосовувачі на національному рівні мали доступ 
лише до тексту конвенції та були обізнані про найбільш гучні рі
шення щодо їх держав. одним з можливих пояснень цього можна 
вважати те, що в більшості країн зберігалася тенденція обирати на 
посади суддів представників старшого покоління, які не володіють 
достатніми знаннями про нові міжнародні правозахисні механізми 
і не мають достатнього рівня володіння іноземними мовами для 
безперешкодного доступу до рішень Єспл [3].

застосування європейських стандартів гарантування основ
них прав в практиці судової діяльності провокує постановку ряду 
дискусійних питань. чи можуть суди вважатися внутрінаціональ
ними засобами контролю дотримання європейських стандартів у 
галузі прав людини? чи існує обов’язок судити не тільки за націо
нальним законодавством, але також беручи за основу винесення рі
шень загальправові цінності та принципи з міжнародноправових 
актів? окрему увагу звертає на себе проблематика розвитку судоу
строю та судочинства під впливом європейських стандартів право
суддя, гарантії права на справедливий неупереджений і законний 
судовий розгляд у розумний термін, і прийняття відповідних за
конодавчих і правозастосовних заходів.

дослідження показують, що існує помітна різниця між актив
ністю застосування норм Єкпл національними судами країн чле
нів Єс і судами держав які в даний час не є кандидатами у члени 
ес. причину цього явища можна побачити у високому рівні під
готовки правозастосовувачів та їх обізнаності про специфіку пра
вової системи конвенції, а також в передбаченій статтею 267 до
говору про функціонування Європейського союзу можливості 
суду Єс виносити рішення в преюдиціальному порядку. судді 
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більшості держав нечленів Єс очевидно менш мотивовані у вине
сенні рішень з використанням норм міжнародного права. також за
лишається актуальною тенденція зниження зацікавленості нових 
держав – членів проводити реформи законодавства з урахуванням 
ратифікації конвенції, так як давно пройшла перша хвиля зацікав
леності в документі і факт постійного зростання скарг від заявни
ків швидше свідчить про наявність безлічі структурних проблем 
ніж про глибоку обізнаність громадян про практику Єспл.

таким чином, за відсутності закріплення місця органів кон
венції норм і практики суду на національному рівні, рішення су
дів і надалі будуть базуватися на внутрішньодержавних стандар
тах захисту прав людини, навіть за умови регулярного згадування 
представниками адвокатури прецедентів Єспл при захисті своїх 
клієнтів. такий підхід має безліч негативних наслідків [4, c.21].

поперше, національні гарантії, навіть якщо вони були спо
чатку прийняті з урахуванням європейських стандартів, не завжди 
еквівалентні останнім. у будьякому разі, велика кількість справ, 
переданих до Єспл для розгляду по суті, наприклад, право на сво
боду і безпеку, право на повагу до приватного і сімейного життя, 
і захисту власності, є показниками низького рівня національного 
захисту прав громадян.

подруге, і європейська правозахисна система і національні 
правові системи динамічні за своєю природою і знаходяться в по
стійному розвитку. тим не менш, у той час як європейська система 
відома досить лінійною еволюцією, що повільно рухається до під
вищення рівня захисту прав людини, то національні системи права 
є більш схильними до злетів і падінь, часто внутрішньодержавні 
підходи до механізмів захисту прав людини залежать від змін век
торів зовнішньої політики або посилення етнічної чи расової на
пруженості між різними групами в даному суспільстві.

з нашої точки зору змінити ситуацію на краще могло б кон
кретне положення конституції про застосування норм конвенції. 
пропонуємо можливе формулювання такої норми: «усі гілки вла
ди: законодавча, виконавча і судова прагнуть до захисту прав люди
ни та основних свобод у відповідності зі стандартами, закріплени
ми в конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
та практики Європейського суду з прав людини. у тому випадку, 
якщо національні гарантії прав людини відрізняються від європей
ських, перевагу мають найбільш вигідні для індивіда. законодавча 
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гілка влади повинна забезпечити відповідність чинного законодав
ства нормам конвенції та утриматися в майбутньому від прийнят
тя нормативних актів, що суперечать конвенції. виконавча влада 
на всіх рівнях повинна заохочувати і захищати права і основні сво
боди людини. відхилення від цього принципу допускаються лише 
у випадках передбачених законом і є необхідними в демократич
ному суспільстві, у відповідності з принципом пропорційності та 
практикою Європейського суду з прав людини. судова влада всіх 
юрисдикцій та інстанцій повинна забезпечувати дотримання прав 
людини і основних свобод відповідно до міжнародних стандартів. 
судова влада повинна бути націлена на належну реалізацію права 
індивіда на ефективний засіб правового захисту на національному 
рівні з метою усунути необхідність звернення до Європейського 
суду з прав людини». у разі встановлення зобов’язання для дер
жав, бажаючих вступити до ради Європи, внести дані поправки до 
конституції – процес імплементації конвенційних норм придбав 
би іншу ступінь правової визначеності [5, c.35]. причому рада Єв
ропи вже використовувала на практиці такі рекомендації, так після 
приєднання молдови, державі був наданий річний термін для вне
сення конституційних поправок для забезпечення незалежності 
судової гілки влади. інтерес представляє і прийнятий у 2004 році в 
азербайджані закон про судоустрій, що передбачає дисциплінарну 
відповідальність для суддів у разі якщо вчинине ними порушення 
норм права буде зафіксоване у рішенні Єспл.

доцільним бачиться створення парламентських комісій, що 
включать у себе представників всіх гілок влади в повноважен
ня яких входило б проведення експертизи нових нормативно
правових актів на відповідність положенням конвенції та практиці 
Єспл. Наприклад в естонії схожу функцію правової експертизи 
актів на відповідність нормам міжнародного права виконує міністр 
юстиції.

Недооціненим є і erga omnеs ефект рішень Єспл [6]. так осо
бливу увагу необхідно приділяти рішенням великої палати за так 
званими «пілотними» справами, після винесення яких очевидною 
стає потреба у реформуванні національного законодавства.

одним з джерел проблеми застосування норм конвенції та 
практики суду в нових державах членах ради Європи є недостатня 
обізнаність суддів, адвокатів, прокурорів про процесуальні осо
бливості застосування норм конвенції. очевидно, що використан
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ня національних норм та ігнорування міжнародних стандартів при 
відправленні правосуддя пов’язано не з усвідомленим заперечен
ням міжнародного права, зокрема положень конвенції про захист 
прав людини, а скоріше з невпевненістю в специфіці процедури 
його застосування.

таким чином, розумна конкретизація встановлень Європей
ської конвенції в процесі нормотворення, інтерпретації та реалізації 
органами державної влади, муніципальними утвореннями за учас
тю провідних інститутів громадянського суспільства є найбільш 
прийнятними в умовах сучасної реальності технікоюридичними 
прийомами імплементації розглянутого міжнародного договору.

говорячи про процес імплементації норм конвенції в націо
нальне законодавство не можна упустити стадію виконання рішень 
Єспл. так як, за умови виникнення труднощів на етапі виконання 
рішення Єспл нівелюється значення всього європейського право
захисного механізму.

ефективне і швидке виконання рішень Єспл стало однією з 
основних тем на порядку денному органів ради Європи на початку 
2000х років.

усвідомлення важливості виконання рішень з’явилося у орга
нів ради Європи в першу чергу в контексті необхідності підтри
мувати ефективність конвенційного механізму захисту прав лю
дини. поперше, повне і своєчасне виконання постанов підвищує 
престиж даного судового органу та підтримує функціонування 
європейської системи в цілому. подруге, переконання парЄ, що 
виконання рішень сприяє розвитку поваги до демократії, верховен
ства права і прав людини в країнах ради Європи.

важливість ефективного виконання рішень Єспл була вка
зана органами ради Європи і в якості чинника, що сприяє підтри
манню довіри між владою країн, що входять в дану міжнародну 
організацію. така довіра бачиться як необхідне для забезпечення 
стабільності та подальшого розвитку співробітництва в Європі.

таким чином, органи ради Європи протягом останніх дев’яти 
років надають великого значення проблемі виконання постанов 
Єспл і імплементації Єкпл та прикладають зусилля для підви
щення ефективності даного процесу.

у резолюції парЄ 1226 2000 року і супровідних документах 
було вперше докладно розглянуто питання про проблеми, які ви
никають при виконанні рішень Єспл в частині прийняття заходів 
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загального характеру [7, c. 1]. парЄ виділила сім типів причин ви
никнення проблем у процесі виконання:

– політичні причини;
– причини, пов’язані з необхідністю проведення реформ;
– практичні проблеми, пов’язані із законодавчими процеду

рами в державахучасницях;
– фінансові причини;
– причини, пов’язані з громадською думкою;
– якість постанов Єспл;
– причини, пов’язані з конфліктом зобов’язань держави –   

учасника.
Політичні причини. випадки, коли причиною відмови держа

ви виконати рішення Єспл були ті чи інші політичні чинники, від
бувалися досить рідко і, як правило, стосувалися ситуацій зброй
них конфліктів, зміни влади і політичних суперечок держав про 
статус територій. одним з небагатьох прикладів може служити 
справа луізіду проти туреччини, що стосувалася спору про право 
власності на землю в північному кіпрі, коли туреччина офіційно 
відмовилася виконувати рішення в частині справедливої компен
сації [8].

Причини, пов’язані з необхідністю проведення реформ. Багато 
проблем, підняті в рішеннях Єспл, не можуть бути вирішені лише 
зміною законодавства. вони вимагають комплексної реформи, що 
включає в себе цілий ряд заходів, спрямованих на зміну адміністра
тивних практик, процедур, ставлення представників влади і сус
пільства до проблеми і інш. Наприклад, для вирішення проблеми 
катувань недостатньо просто ввести кримінальну відповідальність 
за їх застосування. Необхідно, крім цього, забезпечити пересліду
вання та притягнення до відповідальності осіб, які застосовують 
тортури, створити систему регулярних перевірок місць утриман
ня під вартою, забезпечити незалежність прокуратури і суддів, які 
могли б адекватно реагувати на випадки катувань. іншим прикла
дом такої комплексної проблеми, що вимагає прийняття різних за 
характером заходів, є тривалість судових розглядів в італії. склад
нощі при розробці та реалізації таких комплексних реформ значно 
уповільнюють і ускладнюють процес виконання рішень Єспл.

Практичні проблеми пов’язані із законодавчими процедура-
ми в державах-учасницях. характер таких проблем, природно 
залежить від особливостей державної і правової системи країн
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учасниць конвенції. зустрічалися випадки, коли складнощі в орга
нізації роботи парламенту перешкоджали протягом тривалого часу 
прийняттю необхідного законодавства для виконання рішення 
суду. Наприклад, у справі маркс проти Бельгії, де для виконання 
рішення Єспл необхідна була зміна сімейного та спадкового зако
нодавства, реформа була проведена тільки через десять років після 
винесення рішення, оскільки законотворча робота була ускладнена 
процесом прийняття нової конституції, а також декількома зміна
ми складів парламенту, у зв’язку з чим кожен новий склад повинен 
був починати законодавчий процес заново [9].

Фінансові причини. проблеми з виконанням рішень суду час
то виникають у зв’язку з недостатністю коштів для фінансування 
ефективної діяльності будьякого державного інституту чи для по
вного введення в дію нового закону, що скасовує порушення прав 
(наприклад, виконання по справі гайгусуз проти австрії, що сто
сується дискримінації щодо виплати допомоги по безробіттю) [10].

Причини, пов’язані з громадською думкою. у деяких справах 
перешкодою до ефективного виконання рішення суду було непри
йняття його в громадській думці (наприклад, справи проти кіпру, 
що стосуються прав сексуальних меншин – модінос проти кіпру 
і марангос проти кіпру). громадська думка також була викорис
тана в якості аргументу в процесі виконання рішення у справі 
стрен гріко рефайнеріз і страті андреадіс проти греції, у зв’язку 
з неможливістю виплатити багатомільйонної компенсації в умовах 
складної економічної ситуацій в греції [11].

Якість постанов ЄСПЛ. Ще одним фактором, що перешко
джає ефективному виконанню рішеннь Єспл, є їх якість: іноді 
вони написані неоднозначно, і із загального висновку, до якого 
прийшов суд з урахуванням конкретних обставин справи, немож
ливо зрозуміти причину порушення. зокрема, у рішеннях Єспл 
часто не вказані причини системної проблеми, що призвела до по
рушення прав, якщо така є [12].

Причини, пов’язані з конфліктом зобов’язань держави-учас-
ника. як правило, такі конфлікти виникають, коли державачлен 
Європейського союзу (далі – Єс) не має свободи у прийнятті за
ходів по виконанню рішень Єспл у зв’язку із зобов’язаннями, 
які на неї покладено членством в даній організації. Наприклад, у 
справі метьюз проти великобританії [13], в якому Єспл визнав 
порушення через неможливість жителів гібралтару голосувати на 
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виборах до Європейського парламенту, незважаючи на т, що на них 
поширювалося право Єс, великобританія не могла прийняти за
конодавство, необхідне для виконання рішення, без узгодження з 
усіма державамиучасниками Єс. Надалі, органи ради Європи та
кож аналізували фактори, що негативно впливають на виконання 
рішень Єспл в частині загальних заходів. так, парЄ у ході по
стійного моніторингу виконання постанов відзначала деякі при
чини, пов’язані з діяльністю парламентських делегацій. зокрема, 
парЄ посилалася на проблеми, пов’язані із взаємодією з пар
ламентськими делегаціям, до яких вона звернулася з проханням 
отримати від урядів своїх держав інформацію про хід виконання 
рішень по конкретних справах. у зв’язку з цим парЄ закликала 
парламентські делегації більш активно брати участь у моніторингу 
виконання рішень Єспл [14]. парЄ також зазначила, що ті деле
гації, які зробили відповідний запит у урядів своїх країн, просто 
брали надану ними інформацію і передавали її в парЄ. при цьому 
вони не намагалися спонукати влади своєї держави до більш актив
них дій по виконанню рішень Єспл, використовуючи свої функції 
з парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади. крім 
того, парЄ вказала на внутрішні складнощі держав – учасників, 
що негативно впливають на виконання постанов Єспл. так, було 
відмічено відсутність у багатьох державах ефективних механізмів 
і процедур, здатних забезпечити швидке прийняття і реалізацію 
необхідних заходів, а також відсутність налагодженої взаємодії 
між різними державними органами з приводу виконання постанов. 
у лютому 2008 року комітет міністрів прийняв рекомендацію, в 
якій в тому числі закликав європейські держави виправити вищев
казані недоліки.

предметом розгляду органів ради Європи також були пробле
ми, що виникають при виконанні рішень Єспл в частині виплати 
компенсації та вжиття заходів індивідуального характеру.

у тому, що стосується виплати справедливої   компенсації, 
проблем традиційно небагато. як правило, це практичні склад
ності, що не носять системного характеру. Наприклад, труднощі 
у встановленні місцезнаходження заявника, в отриманні від заяв
ника документів, необхідних для виплати компенсації, а також ви
черпання відповідного бюджету.

Що стосується індивідуальних заходів, проблеми можуть ви
никати у зв’язку з перешкодами, існуючими в національному зако
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нодавстві для перегляду справи, якщо це потрібно для виконання 
рішення Єспл. раніше мали місце ситуації, в яких у розпоряджен
ні судової системи не було норм, що дозволяють переглянути рі
шення, яке призвело до порушення прав (наприклад, хаккар проти 
Франції) [15]. однак після винесення комітетом міністрів у січні 
2000 року рекомендації про перегляд справ, більшість держав – 
учасників ради Європи передбачили у своїх правових системах 
можливість для перегляду справ після винесення рішення Єспл. 
до 2006 року в понад 80 % держав була створена можливість пе
регляду кримінальних справ, близько половини з них також ство
рили можливість для перегляду в цивільній та адміністративній 
процедурах.

деякі країни розробили і прийняли відповідне законодавство 
(наприклад, словаччина, Болгарія, Франція, росія, сербія і т.д.), 
інші пішли шляхом розширювального тлумачення вже існуючих 
норм про перегляд справ. Наприклад, верховний суд естонії після 
винесення постанови по справі веебер проти естонії вказав, що 
справа має бути переглянута на національному рівні, хоча в естон
ському законодавстві не було спеціальних норм щодо цього [16]. 
у той час, верховний суд польщі відмовився переглянути справу 
заявників після винесення рішення Єспл по справі подбельський 
і полпур проти польщі з посиланням на відсутність у цивільно
процесуальному законодавстві такої підстави для перегляду, як ви
несення рішення Єспл [17].

при вивченні процесу зміни законодавства щодо перегляду 
справ у зв’язку з рішеннями Єспл парЄ зазначила проблеми у 
ряді країн. Наприклад, в італії перешкодою для прийняття ново
го законодавства про перегляд кримінальних справ стало те, що 
влада побоювалася масового звернення заявників до вимог про 
перегляд. у Швеції в ході дебатів була озвучена позиція про те, 
що перегляд справ на національному рівні для виконання рішень 
Єспл може перетворити його на суд четвертої інстанції. у туреч
чині законодавство про перегляд справ було сформульовано таким 
чином, що дозволяло переглядати справи, вже розглянуті Єспл на 
момент набрання законодавством чинності, і нові справи, скарги 
по яких тільки будуть подані в Єспл. при цьому в законодавстві 
не передбачалося можливості для перегляду справ, які на момент 
його прийняття перебували на розгляді Єспл. причиною такого 
підходу може бути небажання переглядати гучні справи, зокрема 
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справу лідера робочої партії курдистану, абдулли оджалана спра
ва якого перебувала у провадженні Європейського суду в момент, 
коли туреччина вносила зміни до законодавства.

крім того, парЄ зазначила, що незважаючи на законодавчі 
зміни в багатьох державах, кількість фактично переглянутих справ 
все ж досить незначна (це, зокрема, стосується кримінальних справ 
у Болгарії та румунії, цивільних справ у Франції).

в останні роки робота органів ради Європи була багато в чому 
спрямована на розробку практик і процедур на міжнародному рів
ні, які б сприяли більш швидкому та ефективному виконанню дер
жавами – учасниками рішень Єспл.

На даний момент комітетом міністрів була проведена вели
ка робота, спрямована на підвищення прозорості процедури ви
конання рішень. Більшість документів, що стосуються виконання, 
доступні на вебсайті комітету міністрів, пошукова система стала 
зручнішою, ведеться підготовка vade mecum, присвяченого прак
тичним і процедурним аспектам виконання рішень Єспл, та ін
ших матеріалів, а також вживаються заходи для публікації і більш 
широкого розповсюдження документів, присвячених виконанню 
рішень Єспл, як національним властям, так і широкій публіці.

комітетом міністрів ведеться постійний активний обмін ін
формацією з іншими органами та інституціями ради Європи, зо
крема, з Єспл, парЄ, комісаром з прав людини, Європейською 
комісією за демократію через право (венеціанською комісією), 
Європейською комісією з ефективності правосуддя (CEPEJ), кон
сультативною радою європейських суддів (CCEJ) і консультатив
ною радою прокурорів Європи (CCEP). діяльність даних органів 
сприяє прискоренню виконання рішень.

Наприклад, парЄ вносить великий внесок у процес імпле
ментації за рахунок залучення політичної уваги до питань неви
конання рішень, вчинення тиску на осіб, відповідальних за при
йняття відповідних рішень, забезпечення зв’язку з національними 
парламентами, аналізу проблем з виконанням і висуненням кон
кретних пропозицій щодо їх вирішення.

серед успішних результатів діяльності парЄ можна назва
ти подолання політичного небажання виконувати рішення Єспл 
у справах луізіду проти туреччини та стрен гріко рефайнеріз і 
страті андреадіс проти греції; підтримка у прийнятті відповідних 
нормативних актів у справах хаккар проти Франції та зана проти 
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туреччини, сприяння до проведення комплексних реформ в туреч
чині з питань, пов’язаних з діями сил безпеки.

венеціанська комісія є міжнародно визнаним незалежним фо
румом з обміну ідеями у правовій сфері. в основному діяльність 
комісії стосується окремих країн. однак за запитом таких органів 
ради Європи як, наприклад, парЄ, комісія також проводить по
рівняльні дослідження і готує доповіді з темами, що становлять за
гальноєвропейський інтерес. у контексті виконання рішень Єспл 
комісія служить експертним ресурсом, проводячи аналіз найбільш 
поширених проблем, що викликають порушення конвенції, роз
робляє рекомендації щодо вирішення цих проблем, дає експертні 
оцінки законодавчим і іншим реформаторським ініціативам кон
кретних країн.

Європейська комісія з ефективності правосуддя (CEPEJ) та
кож робить свій внесок у виконання рішень Єспл і імплемента
ції Єкпл. так, однією з цілей комісії є діяльність, спрямована на 
скорочення кількості скарг в Єспл, які зачіпають проблеми функ
ціонування судових систем. для цього комісія надає допомогу 
державам – учасникам ради Європи в аналізі проблем і розробці 
заходів реагування. Наприклад, в рамках комісії діє робоча група 
з виконання рішень внутрішніх судів у цивільних, арбітражних та 
адміністративних справах, яка сприяє кращій імплементації стан
дартів ради Європи у даній сфері шляхом розробки рекомендацій 
та стандартів якості.

консультативні Наради європейських суддів (CCEJ) і проку
рорів Європи (CCEP) служать додатковим звітним органом (м’який 
контроль) і форумом узгодження позицій щодо функціонуван
ня систем правосуддя, а також формування мотивації до реформ 
у представників суддівського і правоохоронного співтовариства 
конкретних країн. вони реагують на рішення Єспл, ставлячи до 
свого порядку денного проблеми, які відображені в цих рішеннях.

в рамках ради Європи ведеться активна робота з підготов
ки досліджень практики виконання рішень, які можуть допомогти 
владі державучасниць у розробці та прийнятті заходів реагування 
[18]. так, були опубліковані меморандум «моніторинг виплат сум, 
присуджених в якості справедливої   компенсації», інформаційні до
кументи, що стосуються ходу виконання постанов з питань над
мірної тривалості судових розглядів в італії, контртерористичної 
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операції в чеченській республіці та північній ірландії, свободи 
слова в туреччині та ін.

таким чином, можна зробити висновок, що належним чином 
забезпечений процес імплементації положень конвенції про за
хист прав людини та основних свобод у національне законодав
ство, з урахуванням не тільки включення матеріальних норм, а і 
створенням інституційних механізмів їх впровадження є ключо
вим моментом у реалізації зобов’язань державучасниць перед ра
дою Європи.
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ЗАСТОСУВАННя пРАКТиКи ЄВРОпЕЙСЬКОГО СУДУ З пРАВ 
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О. М. Гладенко. Застосування практики Європейського суду з 
прав людини судами загальної юрисдикції України. – стаття.
стаття присвячена актуальному як у міжнародному, так і у націо
нальному праві питанню реалізації рішень Європейського суду з 
прав людини (Єспл). особливий акцент автор робить на практи
ці застосування рішень Єспл національними судами загальної 
юрисдикції україни. з цією метою зроблений аналіз правових засад 
застосування рішень Єспл в україні та практика застосування рі
шень Єспл судами загальної юрисдикції. зроблені деякі висновки 
та пропозиції щодо подальшої реалізації рішень Єспл в україні.
Ключові слова: рада Європи, Єспл, реалізація рішень, судова прак
тика.

А. Н. Гладенко. Применение практики Европейского суда по пра-
вам человека судами общей юрисдикции Украины. – статья.
статья посвящена актуальному как в международном, так и в наци
ональном праве вопросу реализации решений европейского суда по 
правам человека (еспч). особый акцент автор делает на практике 
применения решений еспч национальными судами общей юрис
дикции украины. с этой целью проведен анализ правовых основ 
применения решений еспч в украине и практика применения 
решений еспч судами общей юрисдикции. сделанные выводы и 
предложения по дальнейшей реализации решений еспч в украине.
Ключевые слова: совет европы, еспч, реализация решений, судеб
ная практика.

A. Gladenko. Application of practice of the European Court of Human 
rights by the courts of general jurisdiction in ukraine. – Article.
Article is dealt with the issue of judgments of the European Court of hu
man Rights (EChR) in international and national law. Particular empha
sis author makes the practice of EChR judgments by national courts of 
general jurisdiction of Ukraine. for this purpose, an analysis of the legal 
framework applying EChR judgments in Ukraine and practice of EChR 
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judgments by courts of general jurisdiction. Made some conclusions and 
suggestions for further implementation of EChR judgments in Ukraine.
Keywords: Council of Europe, the EChR, the implementation of deci
sions, Litigation.

питання виконання рішень Європейського суду з прав люди
ни (далі Єспл) є надзвичайно актуальним як у міжнародній докт
рині, так і у пов’язаних з даною проблемою галузевих науках. для  
україни такі питання представляють особливий інтерес з огляду 
на кількість індивідуальних звернень до Єспл. в останні роки ця 
тема стала ще більш актуальною, оскільки Єспл був вимушений 
вирішувати у тому числі і скарги осіб, які займали найвищі керівні 
посади у нашій державі. таким чином, реалізація рішень Єспл є 
надзвичайно цікавим для наукового дослідження теоретичним та 
практичним питанням.

метою даної статті є визначення проблем, які виникають при 
реалізації рішень Європейського суду з прав людини у судовій сис
темі україни, а саму у судах загальної юрисдикції.

завдання, які постають при дослідженні даної проблеми є 
наступними: які є юридичні основи для реалізації рішень Єспл 
судами україни та чим вони закріплені; які проблеми виникають 
при реалізації рішень Єспл судами україни; які можливі способи 
подолання перешкод у реалізації рішень Єспл судами україни.

передумовою реалізації рішень Єспл україною стало при
єднання україни до ради Європи (далі – рЄ) у системі органів якої 
і діє суд з прав людини. після проголошення незалежності укра
їни, наша країна встала на шлях демократизації та впровадження 
європейських цінностей, у тому числі у сфері прав людини. тому 
ще 14 липня 1992 р. україна заявила про своє бажання приєднатися 
до рЄ.

а вже 16 вересня 1992 р. верховній раді україни було надано 
статус «спеціально запрошеного гостя» в парламентський асамб
леї рЄ. резолюцією (92) 29 вiд 23 вересня 1992 р. комiтет мiнiстрiв 
рЄ доручив парЄ підготувати висновок стосовно ступеня готов
ності україни до вступу до рЄ відповідно до положень статутної 
резолюції (51) 30 а.

26 вересня 1995 р. пiд час своєї вересневої частини сесії 
1995 р. парЄ ухвалила позитивний висновок щодо заявки украї
ни на вступ до ради Європи (висновок па рЄ N 190 (1995)[1]. ви
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значною подією з точки зору завершення складної i тривалої (по
над три роки) процедури вступу україни до рЄ стало засiдання 
комiтету мiнiстрiв рЄ, яке відбулося 19 жовтня 1995 р. На пiдставi 
винесеного 26 вересня 1995 р. па рЄ висновку комітет мiнiстрiв 
рЄ одностайно ухвалив резолюцiю про запрошення україни стати 
37м членом органiзацiї i приєднатися до її статуту.

31 жовтня 1995 р. верховна рада україни ухвалила закон укра
їни про приєднання до статуту ради Європи[2]. 9 листопада 1995 р. 
вiдбулась урочиста церемонiя вступу україни до рЄ, в якiй взяла 
участь делегацiя україни на чолi з прем’єрмiнiстром україни.

конвенція про захист прав людини і основоположних сво
бод 1950 року була підписана від імені україни 9 листопада 
1995 року [3]. законом україни «про ратифікацію конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, першого 
протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до конвенції» № 475/97
вр від 17.07.1997[4]. конвенцію було введено у національне право 
україни.

24.07.1997 р. зазначений закон про ратифікацію був опубліко
ваний і згідно указу президента україни «про порядок офіційного 
оприлюднення нормативноправових актів та набрання ними чин
ності» № 503/97 від 10.06.1997 р., вступив у силу 02.08.1997 р.[5].

тобто з цієї дати ми можемо вважати, що україна практично 
прийняла на себе зобов’язання реалізувати практику Єспл на сво
їй території. однак, незважаючи на шістнадцятирічний строк дії 
даних зобов’язань, і досі питання реалізації рішень Єспл в україні 
досі є дуже болючим та гострим.

так, незважаючи на існування всіх необхідних правових під
став для застосування положень конвенції, верховною радою 
україни 23 лютого 2006 р. додатково було прийнято закон україни 
«про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» [6] (далі – закон), який, безумовно, можна вва
жати позитивним явищем з точки зору посилення умов для засто
сування положень конвенції в україни, однак це також засвідчило 
проблему у її практичній реалізації.

особливо цікаво в даному контексті звернутись до практики 
реалізації рішень Єспл судовими органами україни, які, як вва
жається за органічне мали стати авангардом та взірцем застосуван
ня рішень Єспл у своїй практиці.
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правовою основою реалізації рішень Єспл в україні є 
ст.  46 конвенції, положення якої створюють специфічні правові 
зобов’язання для державивідповідача.

Щодо судової системи, то положення, яке робить практику 
Єспл обов’язковою для національних судів, закріплено у ст. 17 за
кону, яка говорить: «суди застосовують при розгляді справ кон
венцію та практику суду як джерело права». стаття 18 закону міс
тить порядок посилання на конвенцію та практику суду, так для 
цілей посилання на текст конвенції суди використовують офіцій
ний переклад конвенції українською мовою (ч. 1 ст. 18), та текстів 
рішень суду та ухвал комісії (ч. 2 ст. 18).

як свідчить узагальнення практики застосування судами за
гальної юрисдикції першої та апеляційної інстанцій при здійсненні 
судочинства у цивільних та кримінальних справах, суди загальної 
юрисдикції в основному застосовували статті 3, 5, 6, 10 конвенції, 
а також ст. 1 протоколу № 1 до неї і, відповідно до цих положень, 
рішення Європейського суду[9]. для ознайомлення з практикою 
реалізації рішень Єспл судами україни корисно проаналізувати 
деякі узагальнення відповідної практики, наприклад узагальнен
ня практики застосування судами загальної юрисдикції першої та 
апеляційної інстанцій при здійсненні судочинства у кримінальних 
справах статей 3, 5, 6 конвенції про захист прав людини і осно
воположних свобод 1950 року за 2011 – перше півріччя 2012 року 
виконані вищим спеціалізованим судом україни від 01.06.2013 р. 
специфікою у застосуванні практики Єспл судами україни є те, 
що переважна більшість скарг виходять з кримінальноправових 
відносин і стосуються порушення відповідних положень націо
нального права та статей конвенції.

при цьому не всі фахівці в україні говорять про необхідність 
поширення застосування практики Єспл при розв’язанні юри
дичних спорів у судах україни. представником такого виваженого 
підходу до популяризації практики Єспл є голова вищої квалі
фікаційної комісії суддів ігор самсін, на думку якого українські 
судді при прийнятті рішень повинні менше посилатися на рішення 
Єспл: «Що можна побачити в наших рішеннях? у нас можна по
бачити по чотири, п’ять посилань на рішення Єспл. потрібно це 
робити, але потрібно робити тільки в тих випадках, коли це питан
ня не врегульовано в національному законодавстві. а коли в нашій 
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конституції і в нашому законодавстві чудово врегульовано питан
ня, не потрібно посилатися на рішення Єспл»[10].

така думка, безумовно, може мати місце, однак вона зменшує 
стимули у використанні практики Єспл судами україни, оскіль
ки судді і без того налаштовані на національне законодавство і не 
сприймають практику Єспл як джерело права в розумінні вимог 
ст. 17 закону, що суттєво відіграє на ефективності цього правового 
положення.

при такому ставленні до застосування практики Єспл, укра
їна знаходиться у п’ятірці країн, з яких надходить найбільше скарг 
до Єспл [11].

проблемною також є реалізація обов’язку, що витікає з ст. 
46 конвенції, а саме виплата сум, визначених судом як справед
ливе відшкодування заявникові. згідно зі ст. 41 конвенції Єспл 
може зобов’язати державу відшкодувати заявнику матеріальну 
та моральну шкоду, а також судові витрати. виплата цих сум є 
обов’язком, чітко визначеним у рішенні суду.

це зобов’язання виконується з великими складнощами. так 
у липні 2013 р. міністерство юстиції в спочатку у своєму комен
тарі спростувало існування проблем з виконанням фінансових 
зобов’язань перед громадянами, але після звернення громадян, 
особливо після прикладу з компанією «прометей2000» у мініс
терстві вирішили відкоригувати позицію й визнали наявність кре
диторської заборгованості в розмірі 14,2 млн. грн.[7].

Фактично з початку року за цією статтею виплаче
но 39,4 млн. грн, з передбачених у держбюджеті2013 84,4 млн. грн, 
після прий нятого рішення Єспл у справі «агрокомплекс» проти 
україни» [8]. складна ситуація з виплатою компенсацій має ще 
більше погіршитися і, напевно, борги по цих рішеннях україна по
гасити вчасно не зможе.

тільки за один день – 17 січня 2013 р. Єспл оприлюднив 
рішення з рекордної кількості позовів проти україни – київ про
грав всі 211 справ. сума компенсацій також виявилася рекорд
ною – з бюджету буде виплачено понад 1,1 млн євро, що становить 
11,7 млн  грн за нинішнім курсом [12].

таким чином, виходячи з цих прикладів видно, що українська 
правова система не може повною мірою забезпечити виконання Єв
ропейської конвенції з прав людини в україні у сучасному періоді.
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резюмуючи необхідно зазначити, що незважаючи на існуван
ня всіх необхідних правових підстав для успішної реалізації рі
шень Єспл в україні, на практиці виникає дуже багато питань, які 
роблять виконання рішень Єспл вкрай неефективним або взагалі 
неможливим. дана проблема може повною мірою бути визначення 
як комплексна, оскільки її вирішення пов’язано з подоланням ці
лої низки негативних факторів, серед яких можна назвати такі, як: 
низький рівень правосвідомості; відсутність діючого національ
ного механізму реалізації рішень Єспл; недостане фінансове за
безпечення виконання рішень Єспл; і найголовніше – відсутність 
гарантованої можливості реального захисту прав і свобод на рівні 
національного правового регулювання.
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КАТЕГОРІї «СУДОВиЙ пРЕЦЕДЕНТ» ТА «СУДОВА  пРАКТиКА» 
У СиСТЕМІ ДЖЕРЕл ЦиВІлЬНОГО пРАВА

О. С. Кізлова Категорії «судовий прецедент» та «судова практи-
ка» у системі джерел цивільного права. – стаття.
стаття присвячена розгляду питань розмежування категорії «судо
вий прецедент» та «судова практика» і застосування даних понять 
як джерел цивільного права. встановлено, що ці категорії розрізня
ються та мають характер джерела права в залежності від правової 
системи. 
Ключові слова: прецедент, судова практика, цивільне право, джерело 
цивільного права.

Е. С. Кизлова. Категории «судебный прецедент» и «судебная 
практика» в системе источников гражданского права. – статья.
в статье рассматриваются вопросы разграничения категорий 
«судебный прецедент» и «судебная практика» и применение данных 
понятий как источников гражданского права. определенно, что 
данные категории различаются и имеют характер источника права 
в зависимости от правовой системы.
Ключевые слава: прецедент, судебная практика, гражданское право, 
источники гражданского права.

E.S. Kizlova. Categories «legal precedent» and «judicial practice» in 
the system of sources of civil law. – Article.
In the article the questions of differentiation of categories are examined 
«legal precedent» and «judicial practice» and application of these con
cepts as sources of civil law. Certainly, that these categories differentiate 
and have character of source of right depending on the legal system.
Keywords: precedent, judicial practice, civil law, sources of civil law.

одним із факторів, необхідних для утвердження в державі 
принципів верховенства права та демократії, забезпечення та до
тримання особистих прав і свобод громадян, гарантування кожній 
людині захисту його майнових та особистих немайнових прав, є 
ефективне та правильне застосування судовими органами правової 
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норми, встановлення справедливості, забезпечення в державі за
конності. при вирішенні цивільних спорів органи судочинства не 
лише застосовують, але й забезпечують виконання актів законодав
ства україни. проте, реалізація цих чинників можлива лише після 
з’ясування суті та змісту конкретної норми цивільного права, яка 
підлягає застосуванню та виконанню, тобто після її тлумачення.

як відомо, при застосуванні права, що є особливою формою 
реалізації права, відбувається поширення загальних правил, зафік
сованих у правовій нормі або нормі договору, на конкретні життєві 
обставини. застосування права – це владна індивідуальноправова 
діяльність, яка спрямована на вирішення юридичних справ і вна
слідок якої до «тканини» правової системи приєднуються нові еле
менти – владні індивідуальні приписи [1]. 

останнім часом у наукових колах україни значно активізу
валися дискусії щодо впровадження ідеї судової правотворчості. 
Безумовно, розширення судової юрисдикції, розвиток сильної та 
розгалуженої системи органів судової влади є невід’ємною рисою 
формування правової держави. винесене судом рішення по кон
кретному спору містить правило поведінки, що має обов’язковий 
характер для сторін спору. у такому розумінні судове рішення 
нагадує правову норму. тому, деякі вчені допускають можливість 
надання владних функцій і конкретному судовому рішенню, по
ширивши його дію на широке коло аналогічних ситуацій, а, отже, 
допускають можливість створення судами норм права і визнання 
їх рішення джерелом права. 

питанню юридичної сили прецеденту як джерела права у віт
чизняній і зарубіжній юридичній літературі традиційно приділя
лася і приділяється велика увага. правовий прецедент належить до 
тих понять в правовій науці, стосовно яких висловлюються супер
ечливі точки зору. Не тільки українські, російські, але й зарубіжні 
вченіюристи досі не можуть домовитися стосовно його правової 
природи. у романогерманській правовій сім’ї власне явище, що 
іменується прецедентом, є багатозначним і відрізняється від су
дового прецеденту в системі загального права. правові системи 
романогерманської правової сім’ї, проголошуючи спадкоємність 
традицій римського права, все ж таки відмовилися від «активної 
казуїстики» і проголосили верховенство закону. система права в 
країнах романогерманської сім’ї відрізняється нормативною упо
рядкованістю і структурованістю джерел, стійкими демократич
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ними правовими принципами, забезпеченням суворої юридичної 
техніки. джерела романогерманського права мають свої особли
вості, які пов’язані, з одного боку, з концепцією закону в країнах 
цієї сім’ї правових систем, суть якої полягає у пріоритеті закону 
перед всіма іншими джерелами права, а з іншого боку, з невизна
ченим і внутрішньо суперечливим статусом прецеденту в системі 
романогерманського права. ця невизначеність і суперечливість 
виявляється у визнанні судового прецеденту в якості джерела пра
ва в одних країнах романогерманської сім’ї правових систем і не
визнанні в інших [2]. 

в той же час в системі англійського права прецедентне право 
відіграє провідну роль, оскільки прецедент є основним джерелом 
права. звідси і процесуальна спрямованість англійського права; не 
існує чіткого розмежування між матеріальним і процесуальним 
правом. історично так складалося, що в разі виникнення спірних 
відносин найважливіше було віднайти форму позову, яка дозволя
ла б звернутися до королівського суду та уникнути перешкод про
цедурного характеру. матеріальне англійське право формувалося 
досить повільно, хоча на сьогодні воно значно збагачене та досягло 
досить високого ступеня визначеності.

прецедентне право передбачає обов’язковість судових рі
шень для судів нижчих інстанцій при вирішенні аналогічних або 
тотожних справ. однак обов’язкові прецеденти становлять тільки 
рішення високих судів англії, тобто верховного суду та палати 
лордів. рішення інших судів і квазісудових органів можуть бути 
прикладом, однак не створюють обов’язкових прецедентів. док
трина розкриває правила англійського прецеденту: рішення, вине
сені палатою лордів, становлять обов’язкові прецеденти для всіх 
судів, рішення, прийняті апеляційним судом, обов’язкові для ньо
го самого (за винятком кримінальних справ) та всіх нижчих судів; 
рішення, прийняті верховним судом, обов’язкові для нижчих су
дів і не є суворо обов’язковими для різних відділень верховного 
суду та суду корони, хоча мають важливе значення й можуть ви
користовуватися останніми. отже, кожен суд в англії зобов’язаний 
слідувати рішенню вищого суду, а апеляційні суди (окрім палати 
лордів) пов’язані і своїми власними рішеннями [3]. 

слід зазначити також, що з точки зору доктрини англійського 
прецеденту обов’язковим є не рішення, а норма права, що в ньому 
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закріплена; єдиним, обов’язковим є тільки сутність рішення (racio 
decidendi).

літературними джерелами прецедентного права є різноманіт
ні судові звіти й публікації судових рішень. отже, можна виокре
мити ті рішення, які не слід вважати прецедентами.

в сучасний період в української цивілістиці проблематика, 
пов’язана з місцем та роллю судової практики в системі джерел 
права, обговорюється, в першу чергу, на відповідному рівні вчени
ми – теоретиками права [4]. 

л. а. луць зазначає, що в системі джерел права в союзі рср 
та україни відсутній правовий прецедент (зокрема, судовий), хоча 
можливість його появи впродовж тривалого часу обговорюється в 
літературі. На думку прихильників появи такого джерела, право
вий прецедент сприятиме непросто збільшенню кількості суб’єктів 
правотворчості, а й дасть змогу відновити систему джерел права 
та надати гнучкості та динамізму всій правовій системі. отож, іс
нуюча система джерел права україни з часом може бути доповнена 
судовим прецедентом, хоча в нинішньому стані вона виконує необ
хідну роль у структуруванні суспільного життя в україні, у ство
ренні ефективної, впорядкованої національної правової системи [4]. 

до речі, свого часу с.і. вільнянський та інші вчені пропону
вали визнати джерелом права судову практику, заперечуючи при 
цьому можливість застосування у вітчизняній юриспруденції су
дового прецеденту як джерела права [5]. 

Нерідко судовий прецедент ототожнюють із звичайним рі
шенням суду, що в принципі є невірним. але і в самій науці теорії 
права немає єдності щодо поняття прецеденту. вбачається, що його 
розуміння не може бути уніфікованим, єдиним для різних правових 
систем. правові системи різних країн, об’єднані за спільними озна
ками в певний тип правової системи, не виключають національних 
їх особливостей, зумовлених історичним розвитком, національни
ми традиціями, культурним рівнем, рівнем праворазуміння тощо.

як вважає, а.і. дрішлюк, термінологічно поняття «преце
дент», як правило, використовується дослідниками, якщо йдеть
ся про країни «загального права», а «судова практика» – щодо 
романогерманської сімї права. втім, змістовне навантаження, яке 
в доктрині континентального права вкладається у поняття «судо
ва практика», докорінно відрізняється від поняття судового пре
цеденту у англосаксонському праві, оскільки, на думку вчених, ці 
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юридичні явища виникли і розвивалися в різних умовах історико
правового середовища [6]. 

врахування цих особливостей слід розглядати передумовою 
імплементації у вітчизняне судочинство як практики Європейсько
го суду з прав людини, так і концепції судового прецеденту загалом.

в україні судовий прецедент визнається джерелом права в од
ному випадку – при застосуванні практики Європейського суду з 
прав людини (далі – суд).

діяльність суду передбачена конвенцією про захист прав лю
дини і основних свобод, положення якої – першого протоколу та 
протоколів № 2, 4, 7, 11 до неї набрали чинність для україни 11 
вересня 1997 року.

На цей час питання застосування в українському праві прак
тики Європейського суду з прав людини врегульовано законом 
україни «про виконання рішень та застосування практики Євро
пейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р., ч. 1 ст.  17 
якого встановлено, що [українські] суди застосовують при розгляді 
справ конвенцію про захист прав людини і основоположних сво
бод та практику Європейського суду з прав людини як джерело 
права.

тому застосування судами україни положень конвенції не є 
їх правом, а є професійним обов’язком.

відповідно до від. 17 закону україни «про виконання рішень 
та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 
23.02.2006 р., при розгляді справ [українські] суди зобов’язані за
стосовувати конвенцію та практику Європейського суду з прав 
людини як джерело права.

крім того, певні дослідники дотримуються позиції про те, що 
судова практика вже є джерелом права [7]. так, до числа судових 
актів, що містять нормативні приписи, на їх думку, можуть бути 
віднесені:

– рішення конституційного суду україни;
– нормативне тлумачення пленуму верховного суду україни 

та вищих спеціалізованих судів;
– рішення судів загальної юрисдикції, що скасовують дію 

нормативних актів;
– рішення судів по аналогії закону та права, а також на основі 

норм права, що містять оціночні поняття;
– рішення Європейського суду з прав людини.
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відповідно до статті 34 закону україни «про судоустрій і 
статус суддів», статті 3607 цивільного процесуального кодексу 
україни, верховним судом україни за наслідками розгляду заяв 
про перегляд судових рішень з мотивів неоднакового застосування 
судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріально
го права у подібних правовідносинах, прийнято ряд постанов та 
сформульовано обов’язкові для усіх судів україни правові позиції.

крім того, згідно з частиною другою статті 214 цпк україни 
при виборі правової норми, що підлягає застосуванню до спірних 
правовідносин, суд зобов’язаний враховувати висновки верховно
го суду, викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгля
ду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої 
пунктом 1 частини першої статті 355 цього кодексу. Наприклад, 
що стосується інституту права власності, то відповідно до стат
ті 1 першого протоколу до конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має 
право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавле
ний своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, 
передбачених законом і загальними принципами міжнародного 
права. тому, відповідно до положення статті 365 цк україни ви
мога про попереднє внесення на депозитний рахунок суду вартості 
частки в спільному майні в разі припинення права власності за ви
могою інших співвласників є однією з основних умов ухвалення 
рішення про позбавлення особи майна без її згоди, інакше буде 
вважатися, що особа незаконно позбавлена майна (постанова від 12 
вересня 2011 року № 627 цс 11).

Щодо інституту зобов’язань, стаття 599 цк україни перед
бачає, що зобов’язання припиняється виконанням, проведеним 
належним чином. відповідно до статті 625 цк україни боржник, 
який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу 
кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням вста
новленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три 
проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір про
центів не встановлений договором або законом.

виходячи із положень зазначеної норми, наслідки простро
чення боржником грошового зобов’язання у вигляді інфляційного 
нарахування на суму боргу та трьох процентів річних виступають 
способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у 
відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення гро
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шових коштів унаслідок інфляційних процесів та отриманні ком
пенсації (плати) від боржника за користування утримуваними ним 
грошовими коштами, належними до сплати кредиторові.

при цьому вказана норма права не обмежує права креди
тора звернутися до суду за захистом свого права, якщо грошове 
зобов’язання не виконується й після вирішення судом питання про 
стягнення основного боргу.

таким чином, оскільки чинне законодавство не пов’язує при
пинення зобов’язання з ухваленням судового рішення чи відкрит
тям виконавчого провадження з його примусового виконання, а 
наявність судових актів про стягнення заборгованості не припиняє 
грошових зобов’язань та не виключає його відповідальності за по
рушення строків розрахунків, тому висновок суду про те, що спла
та інфляційних нарахувань та трьох процентів річних може бути 
лише як невід’ємна частина вимоги про сплату основного боргу 
є необґрунтованим, так як статтею 599 цк україни передбачено, 
що зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним 
чином (постанова від 12 вересня 2011 року № 373 гс 11).

судова практика – це особливе джерело цивільного права. 
вона займає підлегле становище в структурі джерел цивільного 
права по відношенню до законодавчих актів: не повинна супер
ечити принципам, цілям і завданням законодавства, а також його 
змісту. судова практика як джерело права носить допоміжний, 
компенсаторний характер: застосовується у разі відсутності норми 
закону [8]. 

специфічне місце в ієрархії актів судової влади належить рі
шенням конституційного суду україни. відповідно до ст. 13 зако
ну україни «про конституційний суд україни», конституційний 
суд україни приймає рішення у справах щодо:

– конституційності законів та інших правових актів верхо
вної ради україни, актів президента україни, актів кабінету мі
ністрів україни, правових актів верховної ради автономної рес
публіки крим;

– офіційного тлумачення конституції та законів україни [9]. 
специфіка актів, що приймаються конституційним судом 

україни, полягає, зокрема, у тому, що, не будучи органом, уповно
важеним створювати норми права, він може змінювати або скасо
вувати їх, визнаючи відповідний правовий акт неконституційним 
повністю або в окремій його частині.
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крім того, специфіка полягає у наявності у конституційного 
суду україни права офіційного тлумачення конституції та законів 
україни, а відтак – у загальній обов’язковості застосування відпо
відних тлумачень.

серед рішень конституційного суду є такі, що безпосередньо 
стосуються цивільних правовідносин. так, наприклад, рішення 
конституційного суду україни щодо офіційного тлумачення зако
ну україни «про патентування деяких видів підприємницької ді
яльності», не лише дало можливість роз’яснити положення окремої 
статті, але й визначити в нормативному порядку сферу дії норм 
цього закону. 

водночас, на думку а.і. дрішлюка, оскільки судова практи
ка передбачає багаторазове, уніфіковане розв’язання судами однієї 
категорії справ (у вузькому сенсі), або сукупність всіх судових рі
шень, прийнятих на певній території (в широкому сенсі), то власне 
судова практика не може бути визнана джерелом права [6]. в  ін
ших випадках суд виконує правозастосувальну, інтерпретаційну 
функцію, і приймаючи конкретне рішення у справі, враховує су
дову практику, яка може мати різну форму (наприклад, постанова 
пленуму верховного суду україни) щодо розгляду справ певної 
категорії вищими судовими інстанціями як прецедент тлумачення 
і прецедент правозастосування.

Необхідно відмітити, що певні правові передумови до засто
сування прецеденту закріплені в цивільному законодавстві укра
їни в дуже загальному вигляді. так, відповідно до положень ст. 
11 цивільного процесуального кодексу україни, у випадку відсут
ності закону, що регулює спірні правовідносини, суд застосовує 
закон, що регулює подібні правовідносини, а за відсутності тако
го закону суд виходить із загальних засад і змісту законодавства 
україни. цивільний кодекс україни також розширює можливості 
із застосування правового прецеденту в правозастосовчій діяль
ності україни. 

встановлення у ст. 3 цивільного кодексу україни таких за
гальних засад цивільного законодавства, як справедливість, добро
совісність і розумність дають підстави зробити припущення про 
те, що їх реалізація об’єктивно приведе до законодавчого закрі
плення засад справедливості, добросовісності та розумності і при 
відправленні правосуддя.
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пРАКТиКА ЄВРОпЕЙСЬКОГО СУДУ З пРАВ лЮДиНи 
В  СФЕРІ ЗАХиСТУ пРАВА НА СпРияТлиВЕ НАВКОлишНЄ 

СЕРЕДОВиЩЕ пРи ВиКОРиСТАННІ НАДР В УКРАїНІ

О. О. Сурілова. Практика Європейського Суду з прав людини в 
сфері захисту права на сприятливе навколишнє середовище при 
використанні надр в Україні. – стаття. 
у статті розглядаються проблеми захисту права громадян на спри
ятливе навколишнє середовище при використанні надр україни, 
аналізуються практика Європейського суду з прав людини в сфері 
захисту екологічних прав людини по зверненням громадян україни. 
для нашої держави, де спостерігаються системні порушення еколо
гічних прав людини, у тому числі при використанні надр, умовою 
їх реалізації є забезпечення їх захисту з урахуванням міжнародно
правових стандартів цих прав. рішення Європейського суду з прав 
людини по зверненням громадян україни щодо захисту їх права на 
чисте здорове довкілля сприяють вирішенню цієї задачі, адже прак
тика суду містить ряд принципів та стандартів щодо захисту еко
логічних прав, які повинні застосовувати національні суди при роз
гляді цієї категорії справ. 
Ключові слова: екологічні права людини, Європейський суд з прав 
людини, доступ до правосуддя, використання надр, захист екологіч
них прав людини. 

Е. А. Сурилова. Практика Европейского Суда по правам челове-
ка в сфере защиты права на благоприятную окружающую среду 
при использовании недр в Украине. – статья. 
в статье рассматриваются проблемы защиты права граждан на бла
гоприятную окружающую среду при использовании недр украины, 
анализируются практика европейского суда по правам человека в 
сфере защиты экологических прав человека по обращениям граждан 
украины. для нашего государства, где наблюдаются системные на
рушения экологических прав человека, в том числе при использова
нии недр, условием их реализации является обеспечение их защиты 
с учетом международноправовых стандартов этих прав. решение 
европейского суда по правам человека по обращением граждан 
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украины относительно защиты их права на чистую здоровую окру
жающую среду способствуют решению этой задачи, ведь практика 
суда содержит ряд принципов и стандартов относительно защиты 
экологических прав, которые должны применять национальные 
суды при рассмотрении данной категории дел 
Ключевые слова: экологические права человека, европейский суд по 
правам человека, доступ к правосудию, использование недр, защита 
экологических прав человека. 

E. A. Surilova. The practice of the European Court of Human rights 
in the sphere of protection of the right to favorable environment at the 
use of subsoil in ukraine. – Article.
The article considers the problems of protection of the individuals’ right 
to favorable environment at the use of subsoil in Ukraine. It analyzes the 
practice of the European Court f human Rights in the sphere of environ
mental rights protection on the applications of the citizens of Ukraine. 
Taking into account the systematic human rights violations in our coun
try, the condition for their realization is the application of regional legal 
standards. The judgments of the European Court of human Rights on ap
plications of the citizens of Ukraine concerning protection of their right 
to clean and healthy environment contribute to resolving this problem as 
long as the Court’s practice includes a series of principles and standards 
regarding environmental rights protection which are to be applied by na
tional courts in similar cases. 
Keywords: environmental human rights, European Court of human 
Rights, access to justice, application of subsoil, protection of environmen
tal human rights. 

сьогодні екологічні проблеми займають найважливіше місце 
в існуванні людського суспільства. Безпечне, чисте якісне довкілля 
є неодмінною умовою існування та розвитку суспільства та кожної 
особистості. право на належні природні умови існування людини 
є складовим елементом права на життя взагалі1. 

 1 зв’язок екологічних прав з правом на життя визнається такими дослідниками, як 
ю.с. Шемшученко, о. скакун та ін. однак  Європейський суд з прав людини не   ви
знав порушення права на життя як наслідок забруднення навколишнього середови
ща при розгляді справи герра проти італії.  суть справи є такою. сорок позивачів 
які проживали у м.  манфредонія (італія) поруч із хімічним заводом по виробни
цтву добрив та інших хімічних речовин. завод здійснював значні викиди в атмос
феру міста, окрім того він був визнаний як підприємство “високого ризику” у від
повідності із критеріями, визначеними указом президента. позивачі скаржились, 
що органи влади не вжили належних заходів для зменшення ризику забруднення 
та попередження аварій. це, на їх думку, порушило їх права на життя та фізичну 
цілісність згідно із ст. 2 конвенції про права людини. однак суд не знайшов пору
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однак, інтенсивне і нераціональне використання природних 
ресурсів, забруднення навколишнього природного середовища, 
нехтування природоохоронними інтересами на користь інтересів 
економічних – все це призводить до глобальної екологічної кризи, 
яка, як зазначає а. в. толстоухов, виступає смисловим осереддям 
усіх глобалізаційних процесів в сучасному світі [2]. перед люд
ством постає єдина глобальна екологічна проблема – криза, яку 
не можна розглядати тільки як загрозливий стан навколишнього 
природного середовища, який має прояв у вигляді деградації при
родних екосистем, їх забруднення, виснаження, порушення сба
лансованності. перш за все, це криза державного управління, його 
нездатність ефективно вирішувати завдання адаптації суспільства 
до змінених модифікованих природних умов та гарантування еко
логічних прав людини, що створює загрозу існуванню людини як 
біологічного виду. перед обличчям цієї загрози сучасне суспіль
ство має об’єднатися з метою створити екомайбутнє1. 

вирішити таке складне, однак невідкладне завдання можли
во лише при умові його юридичного опосередкування, що зумов
лене роллю та місцем права в суспільстві. як відповідь на виклик 
часу, виникла ідея суб’єктивного права громадян на сприятливе 
довкілля2. 

рада Європи на семінарі з охорони довкілля і правам людини 
(м. страсбург, 1978) зазначила, що ніхто не має права повільно зни
щувати життя, забруднюючи джерела життя і те, що необхідне для 
існування людини – воду, повітря, космічний простір, фауну і фло

шень права на життя і  вирішив розглядати справу з точки зору порушення права на 
повагу до приватного і сімейного життя (ст. 8) [1].

1 Неодмінною умовою досягнення екомайбутнього є сталий розвиток. в науковій лі
тературі є багато підходів до визначення такого розвитку. На нашу думку, сталий 
розвиток має забезпечити функціонування системи природасуспільство, яку від
значають  обмежені параметри (перш за все це стосується ресурсів) та досягнен
ня динамічної рівноваги між її компонентами. екомайбутнє, в свою чергу, озна
чає  комплексне вирішення питань щодо збереження довкілля, ліквідації бідності 
та дискримінації, гарантування прав кожної людини на чисте здорове оточуюче 
середовище. 

2 право на сприятливе довкілля (тобто таке, що не  несе загрози життю та здоров’ю 
людини) є фундаментальним екологічним правом, перебуває під захистом держави 
и гарантується наданням громадянам можливості звертатися за захистом до ком
петентних органів держави. право на безпечне для життя і здоров’я навколишнє 
природне середовище включає право на достовірну інформацію про стан довкілля 
та якість харчових продуктів і предметів побуту, на безпечні для життя і здоров’я 
продукти споживання.
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ру, або завдаючи збитку тому, що забезпечує наше нинішнє і, тим 
більше, майбутнє благополуччя і щастя. хоча довкілля – ще не все, 
його вплив всеосяжний, і неможливо більш відкладати визначення 
і проголошення прав людини і її обов’язків відносно довкілля, а 
також пошану цих прав і виконання обов’язків [3]. 

екологічні права належать до останнього покоління прав лю
дини. у першій половині ххі століття екологічні права являють 
собою невід’ємний елемент екологоправового статусу людини1. 

розвиток екологічних прав людини в україні відбувається на 
етапі докорінних змін економічного та політичного порядків, по
дальшої демократизації нашої країни, реформи законодавства, що 
пов’язане зі стратегічним курсом на євроінтеграцію. актуальність 
їх подальшого розвитку визначається і вступом україни до ради 
Європи і взятими на себе у зв’язку з цим зобов’язаннями з дотри
мання демократичних стандартів цієї організації.

закріплення екологічних прав в законодавстві вимагає істот
них зусиль з боку як держави, так і суспільства із забезпечення 
їх неухильної реалізації, впровадження певної системи захисту 
екологічних прав людини, яка включає юридичну відповідаль
ність за порушення екологічних прав людини, заходи відновлен
ня порушеного екологічного права, процесуальні гарантії захис
ту екологічних прав. останні розуміються як система юридичних 
засобів забезпечення здійснення екологічних прав фізичними 
особами в галузі екологічної безпеки, раціонального використан
ня природних ресурсів і охорони навколишнього природного се
редовища [4, 12].

серед процесуальних гарантій слід виділити встановлення 
порядку надання екологічної інформації, порядку реалізації права 
на доступ к правосуддю у випадку порушення екологічних прав 
людини та ін. право на доступ к закріплено у цілому ряді законо
давчих актів.

так, ст. 55 конституції україни надає кожному право після 
використання всіх національних засобів правового захисту зверта
тися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних 

1 екологоправовий статус людини слід розуміти як юридично закріплені місце, ста
новище, роль людини і громадянина в екологічній сфері, відповідно до яких людина 
вступає в екологоправові відносини. ядром екологоправового статусу виступа
ють екологічні права і обов’язки людини. центральне місце в екологоправовому 
статусі займає фундаментальне екологічне право на чисте і здорове довкілля.  
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судових установ чи до відповідних органів міжнародних організа
цій, членом або учасником яких є україна.

ст. 9 закону україни про охорону навколишнього природ
ного середовища [5] надає громадянам право на подання до суду 
позовів до державних органів, підприємств, установ, організацій 
і громадян про відшкодування шкоди, заподіяної їх здоров’ю та 
майну внаслідок негативного впливу на навколишнє природне се
редовище та на оскарження у судовому порядку рішень, дій або 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого само
врядування, їх посадових осіб щодо порушення екологічних прав 
громадян у порядку, передбаченому законом. відповідно ст.  11 
закону порушені права громадян у галузі охорони навколиш
нього природного середовища мають бути поновлені, а їх захист 
здійснюється в судовому порядку відповідно до законодавства  
україни. 

закон україни «про виконання рішень та застосування прак
тики Європейського суду з прав людини»[6] регулює відносини, 
що виникають у зв’язку: з обов’язком держави виконувати рішен
ня Європейського суду з прав людини у справах проти україни; 
з необхідністю усунення причин порушення україною конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод і протоколів до 
неї; з впровадженням в українське судочинство та адміністративну 
практику європейських стандартів прав людини. 

Щодо запровадження європейських стандартів екологічних 
прав людини в правову систему україни, визначну роль відіграло 
приєднання нашої держави до конвенції «про доступ до інформа
ції, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ 
до правосуддя з питань, що стосуються довкілля» [7]. конвенція 
декларує, що кожна людина має право жити в навколишньому 
середовищі, сприятливому для її здоров’я та добробуту, а також 
зобов’язана, як індивідуально, так і спільно з іншими людьми, за
хищати і покращувати навколишнє середовище на благо ниніш
нього та прийдешніх поколінь. для забезпечення можливості від
стоювати це право та виконувати цей обов’язок, громадяни повинні 
мати доступ до інформації, мають право брати участь у процесі 
прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань, що стосуються 
навколишнього середовища. 

відповідно до ст. 3 конвенції кожна із сторін прагне забезпе
чити умови, аби посадові особи та державні органи надавали гро
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мадськості допомогу та забезпечували їй орієнтацію в отриманні 
доступу до інформації, сприяли участі в процесі прийняття рішень 
і в одержанні доступу до правосуддя з питань, що стосуються на
вколишнього середовища.

суттєву загрозу екологічним правам громадян становить роз
робка надр. п.8 переліку видів діяльності та об’єктів, що станов
лять підвищену екологічну небезпеку відносить до таких об’єктів 
вугільну, гірничовидобувну промисловість, видобування і пере
робку торфу та сапропелю. відповідно п. 1 переліку, видобування 
і збагачення руди для атомної промисловості становить підвищену 
екологічну небезпеку. також таку небезпеку утворює видобування 
нафти, природного газу та будівництво газосховищ (п.п. 4, 5 пере
ліку) [8]. при цьому шкода спричиняється правам і інтересам лю
дини, наприклад, порушення права на забезпечення питною водою 
через виснаження водоносних горизонтів, забруднення вод, пору
шення права на безпечне для життя та здоров’я довкілля внаслідок 
просідання поверхні землі [9, 44].

однією з основних цілей державного управління використан
ням і охороною надр є забезпечення екологічних прав громадян, 
що передбачає гарантування екологічно безпечного навколишньо
го середовища. відповідно до ст. 17 кодексу україни про надра при 
наданні гірничих відводів вирішуються питання щодо дотриман
ня вимог безпеки під час проведення гірничих і підривних робіт 
при розробці родовищ корисних копалин та при використанні надр 
для інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копа
лин, відвернення небезпеки для людей, майна та навколишнього 
природного середовища [10]. у ст. 24 цього кодексу зазначено, що 
користувачі надр зобов’язані забезпечувати повноту раціональне, 
комплексне використання та охорону надр; безпеку людей, майна 
та навколишнього природного середовища; приводити земельні ді
лянки, порушені при користуванні надрами, в стан, придатний для 
подальшого їх використання у суспільному виробництві.

стаття 18 гірничого закону україни [11] визначає основні 
вимоги до проведення гірничих робіт, серед яких: раціональне 
видобування, використання корисних копалин і охорона надр; 
дотримання гранично допустимих нормативів викидів і скидів за
бруднюючих речовин у довкілля; забезпечення радіаційної та еко
логічної безпеки під час проведення гірничих робіт; приведення 
земельних ділянок, що вивільняються гірничими підприємствами 
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після їх ліквідації або консервації, у стан, придатний для викорис
тання за призначенням відповідно до земельного кодексу україни. 

стосовно надр, забезпечення екологічної безпеки, а отже еко
логічних прав людини, означає попередження негативного впливу 
промислової діяльності на геологічне середовище надр, усунення 
впливу на життя і здоров’я людини негативних екзогенних геоло
гічних процесів, патогенних біоактивних геологічних зон, забез
печення належного якісного стану підземних вод.

українська держава має створити належні умови для реалі
зації громадянами своїх прав у визначеній сфері, контролю за ви
конанням управлінськими органами покладених на них обов’язків, 
забезпечити ефективний їх захист. однак це можливо тільки при 
умові визначення змісту цих прав та порядку доступу до право
суддя з метою їх захисту. 

важливою гарантією екологічних прав громадян є те, що сьо
годні кожен громадянин має право подавати скаргу безпосередньо 
у Європейський суд з прав людини. перше, що слід зауважити з 
точки зору можливості захисту екологічних прав людини у суді, є 
наступне: юрисдикція суду обмежена питаннями, «які стосують
ся тлумачення і застосування конвенції «про захист прав людини 
і основоположних свобод» і протоколів до неї, однак в конвенції 
немає згадки про екологічні права людини, як і не вказано прямо 
на зв’язок між правами людини та станом навколишнього серед
овища. проте такий зв’язок мається на увазі, про що свідчить прак
тика Європейського суду з прав людини, адже Європейський суд 
наділений правом тлумачення конвенції 1950 р. здійснюючи цю 
діяльність, суд розглядає спірні правові питання, вирішує їх, фор
мулюючи свої правові позиції, які набувають значення прецеденту, 
створюють правову основу захисту прав людини при розгляді ана
логічних справ. 

справа лопес остра проти іспанії [12] стала класичним при
кладом захисту екологічних прав людини. у цій справі йшлося про 
те, що поруч із будинком позивачки було побудовано завод із пере
робки відходів, який почав працювати без ліцензії і в процесі своєї 
діяльності викидав в атмосферу смог та розповсюджував неприєм
ні запахи. це, в свою чергу, призвело до погіршення стану здоров’я 
місцевих жителів. позивачка заявила про порушення ст. ст. 8 та 3 
конвенції та висунула прохання про компенсацію збитків та від
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шкодування шкоди відповідно до ст. 41. комісія з прав людини ви
знала порушення ст. 8 і передала справу до суду. 

суд постановив, що «значне забруднення навколишнього 
середовища може вплинути на добробут громадян і унеможливи
ти користування ними своїм житлом настільки, що це негативно 
вплине на їх приватне і сімейне життя, не заподіюючи, тим не мен
ше, значної шкоди їх здоров’ю».

суд також вважав за необхідне взяти до уваги «справедливий 
баланс, який повинен був бути встановлений між інтересами інди
віда і громадою в цілому». таким чином був створений прецедент, 
який дозволив гарантувати судовий захист права кожного грома
дянина на чисте здорове навколишнє середовище. це рішення від
різняється загальнообов’язковістю та нормативним характером. в 
подальшому суд підтвердив свою позицію при розгляді вищезгада
ної справи герра проти італії [1]. таким чином була підтверджена 
значущість екологічних прав людини та створені необхідні гаран
тії їх захисту. 

Щодо україни слід зазначити, що незважаючи на наявність 
фундаментального законодавчого забезпечення в сфері захисту 
екологічних прав людини, зокрема при здійсненні надрокорис
тування, важливість їх судового захисту не усвідомлена в нашій 
державі повною мірою. тому, незважаючи на численні порушення 
екологічних прав, розгляд справ цієї категорії носить епізодичний 
характер. 

одним з позитивних прикладів слід вважати справу міжна
родна благодійна організація «екологіяправолюдина» проти до
чірнього підприємства «соренсен і хаар» датської компанії «кон
септ партнерс», м. львів, про зобов’язання надати завірені копії 
документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отриман
ня дозволу на викиди забруднюючих речовин у атмосферне пові
тря стаціонарними джерелами для відповідача, які розроблені тов 
«ріал плюс» згідно з договором № 21 від 26.05.2009 р. та звітом 
по інвентаризації викидів забруднюючих речовин у відповідача, 
на підставі яких останній отримав дозвіл № 461013750084 на ви
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, виданий відповідачу державним управлінням охоро
ни навколишнього природного середовища у львівській області 
26.10.2009 р. 
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міжнародна благодійна організація «екологіяправо
людина», м. львів, звернулась із позовом до дочірнього підпри
ємства «соренсен і хаар» датської компанії «концепт партнерс», 
м. львів про зобов’язання надати можливість ознайомитися та зро
бити копії із документів, якими обґрунтовуються обсяги викидів 
забруднюючих речовин у атмосферне повітря, висновку органів 
санітарноепідеміологічного нагляду на ці документи, документів 
інвентаризації стаціонарних джерел викидів, документів, які об
ґрунтовують розміри санітарнозахисної зони та інших документів 
підприємства, що містять екологічну інформацію, посилаючись на 
порушення відповідачем вимог законів україни «про охорону на
вколишнього природного середовища», «про інформацію», оскіль
ки останнім не надано можливості позивачу ознайомитись з доку
ментами, що містять інформацію щодо стану довкілля, яка, в свою 
чергу, носить публічний характер. 

рішенням господарського суду львівської області від 
28.12.2011 р. у справі № 5015/6097/11 в задоволенні позовних вимог 
було відмовлено. Не погоджуючись з даним рішенням скаржник
позивач у справі подав до львівського апеляційного господар
ського суду апеляційну скаргу, в якій просив скасувати згадане 
рішення суду першої інстанції та прийняти нове рішення, яким за
довольнити вимоги позивача в повному обсязі. постановою львів
ського апеляційного господарського суду від 28.02.2012 р. рішення 
господарського суду львівської області від 28.12.2011 р. у справі 
№ 5015/6097/11 залишено без змін, а апеляційну скаргу без задо
волення.

позивач звернувся до вищого господарського суду україни з 
касаційною скаргою, в якій просив скасувати рішення суду першої 
інстанції від 28.12.2011 р., постанову львівського апеляційного гос
подарського суду від 28.02.2012 р. та постановити нове рішення у 
даній справі, яким задовольнити позовні вимоги міжнародної бла
годійної організації «екологіяправолюдина».

постановою вищого господарського суду україни від 
08.05.2012 р. рішення господарського суду львівської області від 
28.12.2011 р. та постанову львівського апеляційного господарсько
го суду від 28.02.2012 р. у справі № 5015/6097/11 скасовано, спра
ву № 5015/6097/11 передано на новий розгляд до господарського 
суду львівської області, який прийняв рішення позов міжнародної 
благодійної організації «екологіяправолюдина» задовольнити 
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повністю та зобов’язати дочірнє підприємство «соренсен і хаар» 
датської компанії «консепт партнерс» надати міжнародній благо
дійній організації «екологіяправолюдина» вищезазначені заві
рені копії документів [13].

подальше підвищення ефективності судового захисту еколо
гічних прав в україні ми пов’язуємо з практикою Європейського 
суду з прав людини. розгляд звернень громадян україни до Єспл 
набув масового характеру. однак звернень щодо захисту екологіч
них прав не так вже багато. власне Європейський суд з прав люди
ни розглянув два звернення громадян україни щодо порушення їх 
екологічних прав. 

перший випадок прямо стосується забезпечення дотримання 
прав людини на безпечне для життя і здоров’я оточуюче середови
ще при використанні надр. 10 лютого 2011 року суд прийняв рі
шення по справах дубецька та інші проти україни» («Dubetska and 
Others v. Ukraine») [14]. 

до суду звернулися 11 громадян україни – жителів села віль
шина львівської області. у 1960 році поблизу будинків заявників 
почала функціонувати державна вугільна шахта, а терикон було 
споруджено на відстані 100 метрів від будинку родини дубецької
Найди. у 1979 році на цій території було відкрито державну фабри
ку зі збагачення вугілля, що призвело до появи нового 60метро
вого терикона на відстані близько 430 метрів від будинку родини 
дубецькоїНайди та 420 метрів від будинку родини гаврилюк
ваків. терикон залишився у державній власності навіть після при
ватизації фабрики у 2007 році.

заявники неодноразово зверталися до органів державної вла
ди зі скаргами про шкоду, яку екологічне забруднення завдає їхньо
му здоров’ю та майну (будинкам). у своїх скаргах вони зазначали, 
що у них розвинулися такі хронічні захворювання як бронхіт, ем
фізема легень та карцинома. окрім цього, протягом кількох років 
вони мали нерегулярний та недостатній доступ до питної води, що 
негативно вплинуло на відносини та спілкування між родинами. 
їхні будинки потерпали від осідання ґрунту. змінити місце про
живання вони не могли з огляду на відсутність коштів для купівлі 
нового дому, а їхні теперішні будинки втратили свою ринкову вар
тість у зв’язку зі забрудненням території, на якій вони знаходяться. 

численні дослідження, проведені як державними, так і недер
жавними установами, засвідчили, що функціонування шахти та 
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заводу негативно впливає на навколишнє природне середовище та 
проявляється у затопленнях, у забрудненні підземних вод, повітря 
та ґрунту. висновки проведених експертиз однозначно стверджу
вали, що люди, котрі проживають в околицях шахти та фабрики, 
були піддані безпосередній загрозі захворювання на рак і захворю
вань дихальних шляхів та нирок.

органи державної влади розглядали декілька способів вирі
шення ситуації. у 1994 році директора заводу було зобов’язано за
безпечити заявників житлом у місцевості, вільній від забруднення. 
проте цього не було зроблено. у грудні 2005 року було прийнято 
рішення суду на користь родини дубецькаНайда, а у 2004 році – 
рішення про незадоволення позову родини гаврилюкваків. Щодо 
останнього позову, то суди у своїх рішеннях посилалися, зокрема, 
на той факт, що органи державної влади на певному етапі перед
бачили зменшення териконів, а також на те, що лише частина про
ведених досліджень вказувала на необхідність переселення заяв
ників із небезпечної зони. крім того, суди зазначали, що відповідно 
до чинного законодавства україни на власників заводу може бути 
накладений штраф, однак вони не можуть бути зобов’язані забез
печити потерпілим житло. заявники зазнали шкоди внаслідок за
бруднення навколишнього середовища, спричиненого функціону
ванням шахти та заводу, котрі знаходяться поблизу їхніх домівок. 
вони також зазначали, що держава не вжила заходів для виправ
лення ситуації.

до Європейського суду з прав людини заявники скаржились 
за ст. 8 конвенції про захист прав людини і основоположних сво
бод на те, що держава не захистила їх житло та приватне життя від 
надмірного екологічного забруднення, спричиненого виробничою 
діяльністю вказаних державних підприємств.

Європейський суд встановив порушення ст. 8 конвенції в 
зв’язку з тим, що держава не надала належного пояснення невжит
тю протягом більш ніж двадцяти років заходів для переселення 
заявників або вирішення їх ситуації іншим чином та постановив, 
що: (a) протягом трьох місяців з дня, коли рішення набуде статусу 
остаточного відповідно до п. 2 ст. 44 конвенції, держававідповідач 
повинна сплатити заявникам 65 тис. євро, які мають бути конвер
товані у національну валюту державивідповідача за курсом на 
день здійснення платежу, плюс будьякий податок, який може бути 
стягнуто з цих сум; (b) зі спливом зазначеного тримісячного стро



376

ку і до повного розрахунку на вищезазначені суми нараховувати
меться простий відсоток у розмірі граничної позичкової ставки 
Європейського центрального банку, яка діятиме в цей період, плюс 
три відсоткові пункти. рішення є обов’язковим для виконання. 

Європейський суд з прав людини розглянув також справу 
грімковська проти україни, яке прямо не стосується забезпечення 
екологічних прав громадян при використанні надр, однак містить 
важливі положення, які стосуються судового захисту екологічних 
прав і мають бути застосовані українськими судами при розгляді 
цієї категорії справ [15]. заявниця разом з батьками та неповноліт
нім сином проживає у власному будинку по вулиці ч., яка знахо
диться в жилому районі м. краснодон. у 1998 році було вирішено, 
що через цю вулицю буде проходити автомагістраль. у травні 2002 
року державною санітарноепідеміологічною службою в луган
ській області було проведено дослідження повітря по вулиці ч., в 
результаті якого було встановлено значне перевищення рівнів мак
симальної концентрації шкідливих для здоров’я людини речовин 
внаслідок забруднення повітря викидами автомобільного тран
спорту. у 2002 році після дослідження рівнів забруднення голо
вний санітарний лікар луганської області постановив припинити 
використання вулиці ч. як автомагістралі, зазначивши, що рівень 
забруднення повітря на цій вулиці перевищував встановлені зако
нодавством норми і міг негативно впливати на здоров’я мешканців.

заявниця та члени її родини неодноразово скаржилися до ор
ганів влади на негативний вплив від використання дороги по їх 
вулиці як автомагістралі. у 2001 році мати заявниці від її імені по
дала до краснодонського міського суду луганської області позов 
до виконавчого комітету краснодонської міської ради, вимагаючи 
зобов’язати вказаний комітет переселити родину заявниці і випла
тити 5 000 грн. відшкодування збитків, завданих функціонуван
ням автомагістралі.

18 січня 2002 року суд першої інстанції відхилив позов як 
необґрунтований, оскільки заявниця не довела, що саме з вини 
вказаного виконавчого комітету було порушено її права. 10 червня 
2002 року та 21 липня 2003 року це рішення було залишено без 
змін апеляційним судом луганської області та верховним судом 
україни відповідно.

до Європейського суду заявниця скаржилась за ст. 8 конвен
ції про захист прав людини і основоположних свобод в контексті 
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використання дороги по вулиці ч. як автомагістралі, а також не
спроможності органів влади організувати належний екологічний 
контроль відповідного шкідливого впливу. за п. 1 ст. 6 та ст. 13 
конвенції заявниця скаржилась на несправедливість провадження 
у її справі.

Європейський суд встановив порушення ст. 8 конвенції в 
зв’язку з недотриманням справедливого балансу між інтересами 
заявниці та інтересами суспільства, оскільки, поперше, держава 
не змогла довести, що до використання дороги по вулиці ч. в якості 
автомагістралі було здійснено адекватне екологічне дослідження 
наслідків такого використання та в подальшому було здійснено на
лежну екологічну політику, а, подруге, оскільки заявниця не мала 
ефективної можливості впливати на процес прийняття рішень 
щодо використання дороги по вулиці, на якій вона проживає, як 
автомагістралі, включно з оскарженням у незалежному органі.

розглянувши справу, Європейський суд одноголосно оголосив 
заяву прийнятною та постановив, що у цій справі мало місце пору
шення статті 8 конвенції, однак немає потреби окремо розглядати 
скарги за пунктом 1 статті 6 та за статтею 13 конвенції.

суд зобов’язав державувідповідача протягом трьох місяців з 
дня, коли рішення набуде статусу остаточного, сплатити заявниці 
10 000 (десять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди, які ма
ють бути конвертовані у національну валюту державивідповідача 
за курсом на день здійснення платежу, плюс будьякий податок, що 
може бути стягнуто з цієї суми та відхилив решту вимог заявниці.

для нашої держави, де спостерігаються системні порушен
ня екологічних прав людини у тому числі при використанні надр, 
умовою їх реалізації є забезпечення їх захисту з урахуванням 
міжнародноправових стандартів цих прав. рішення Європейсько
го суду з прав людини за зверненнями громадян україни щодо 
захисту їх права на чисте здорове довкілля сприяють вирішенню 
цього завдання, адже практика суду містить ряд принципів та 
стандартів щодо захисту екологічних прав, які повинні застосову
вати національні суди при розгляді цієї категорії справ. 
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пРАКТиКА ЄВРОпЕЙСЬКОГО СУДУ З пРАВ лЮДиНи яК 
ЧиННиК СТАНОВлЕННя СУЧАСНОї ЦиВІлІЗОВАНОї ДЕРЖАВи

В. С. Смородинський. Практика Європейського суду з прав лю-
дини як чинник становлення сучасної цивілізованої держави. – 
стаття.
стаття є науковим дослідженням європейської судової доктрини 
верховенства права над державним свавіллям, стрижнем якої є прак
тика Європейського суду з прав людини. автором визначаються 
сучасні вимоги верховенства права (законність, пов’язаність публіч
ної влади правами людини, додержання основних принципів права, 
правова визначеність, пропорційність, сумлінність публічної влади) 
і розкривається їхній зміст. вибір між верховенством права і вер
ховенством державної сваволі визначається автором як найважли
віший цивілізаційний вибір публічної влади і правничої спільноти 
(зокрема наукової), що є предметом їхньої відповідальності перед 
сучасним суспільством і майбутніми поколіннями.
Ключові слова: верховенство права над державною сваволею, Євро
пейський суд з прав людини, європейська судова доктрина, закон
ність, права людини, правова визначеність, пропорційність, сумлін
ність публічної влади, право на справедливий суд, відповідальність 
правників.

В. С. Смородинский. Практика Европейского суда по правам че-
ловека как фактор становления современного цивилизованного 
государства. – статья.
статья представляет собой научное исследование европейской су
дебной доктрины верховенства права над государственным произ
волом, стержнем которой является практика европейского суда по 
правам человека. автором определяются современные требования 
верховенства права (законность, связанность публичной власти пра
вами человека, соблюдение фундаментальных принципов права, 
правовая определенность, пропорциональность, добросовестность 
публичной власти) и раскрывается их содержание. выбор меж
ду верховенством права и верховенством государственного про
извола определяется автором как важнейший цивилизационный 
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выбор публичной власти и юридической общественности (в том 
числе научной), являющийся предметом их ответственности перед 
современным обществом и будущими поколениями.
Ключевые слова: верховенство права над государственным произ
волом, европейский суд по правам человека, европейская судебная 
доктрина, законность, права человека, правовая определенность, 
пропорциональность, добросовестность публичной власти, право на 
справедливый суд, ответственность юристов.

V.S. Smorodynskyy. The practice of the European Court of Human 
rights as a factor in the emergence of modern civilized state. – Article.
The article is a scientific study of the European judicial doctrine of the 
rule of law over the public outrage, the core of which is the practice of 
the European Court of human Rights. The author defined the modern re
quirements of the rule of law (legality, limitation of public power by hu
man rights, fundamental principles of law, legal certainty, proportionality, 
and integrity of public authorities) and analyzes their content. from the 
author’s point of view the alternative between rule of law and rule of state 
arbitrariness is the main civilization choice of public power and legal com
munity (e.g. scientific one), which is considered to be the subject of their 
responsibility to presentday society and future generations.
Keywords: rule of law over public outrage, European Court of human 
Rights, European judicial doctrine, legality, human rights, legal certainty, 
proportionality, integrity of the public authorities, the right to a fair trial, 
responsibility of lawyers.

верховенство права над державною сваволею є юридичним 
фундаментом сучасної Європи і наріжним каменем її правової сис
теми. як зазначив правлячий князь ліхтенштейну гансадам іі у 
своїй книзі «держава у третьому тисячолітті», «єдиною сферою, за 
виключенням міжнародних відносин, в якій держава… все ще має 
конкурентну перевагу перед приватними компаніями, місцевими 
громадами і союзами громад, – це верховенство права. для пере
важної більшості населення найважливішим завданням держави є 
забезпечення правового захисту, закону і порядку… те, що верхо
венство права дотепер існує у багатьох демократичних державах, 
варто назвати маленьким чудом… яка користь від демократичної 
правової держави, що розбудувала найскладнішу суспільну систе
му чи проводить витончену культурну політику, тоді як головний 
стовп конституційної держави – верховенство права – обрушився 
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і держава не в змозі надати своїм громадянам гідний правовий за
хист?» [1, с. 141143].

принципи, що складають концептуальну юридичну кон
струкцію верховенства права і виводяться з неї, сформульовані в 
рішеннях європейських національних конституційних судів та Єв
ропейського суду з прав людини і становлять європейську судову 
доктрину верховенства права.

відповідно до цієї доктрини концепт верховенства права озна
чає додержання публічною владою сучасної цивілізованої держа
ви, низки засадничих вимог (принципів).

відповідно до цієї доктрини концепт верховенства права озна
чає додержання публічною владою сучасної цивілізованої держави 
низки засадничих вимог (принципів).

першою з них є вимога неухильного додержання, точного та 
однакового виконання і правильного застосування законодавства 
усіма суб’єктами права, передусім органами публічної влади та їх 
посадовими особами (ця вимога добре відома вітчизняній правовій 
доктрині як «принцип законності» й утілена в ст. 19 конституції 
україни).

другою є вимога пов’язаності публічної влади правами люди
ни (human rights), тобто їх неухильне додержання і ефективне за
безпечення. права людини є фундаментальними (основними) – це 
певний перелік загальновизнаних найважливіших стандартів, що 
склалися історично, є відбиттям рівня сучасної людської цивілі
зації і закріплені в низці джерел міжнародного публічного права 
(«каталог прав людини»).

у філософськоправовому сенсі права людини є природними, 
оскільки виходять від самої природи людини, а не від свавільного 
розсуду держави чи інших публічних інституцій (див. ст. 1 загаль
ної декларації прав людини 1948 р.: «усі люди народжуються віль
ними і рівними у своїй гідності та правах»). вони є невід’ємними, 
тобто розглядаються як невід’ємна складова особистості, без якої 
вона не тільки є безправною в юридичному сенсі, але й не може іс
нувати і розвиватися нормально в соціальному сенсі, не може бути 
особистістю, бо не має можливостей для задоволення своїх потреб 
та інтересів. отже, без цих прав не можуть нормально розвиватися 
ані суспільство, ані держава. оскільки держава не наділяє ними 
людину, то не може і відібрати. при цьому права людини є невід
чужуваними – з причин, що зазначені вище, людина навіть за влас
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ним свідомим волевиявленням не може відмовитись від цих прав, 
обміняти їх на певні матеріальні блага, заставити, позичити тощо.

права людини є універсальними, тобто поширюються на всіх 
людей незалежно від їх громадянства, національності, раси, статі. 
втім, ця властивість заперечується або коригується рядом науков
ців з огляду на природні відмінності людей (національні, культур
ні, статеві тощо).

права людини є егалітарними (рівними) – належать кожному 
рівною мірою і забезпечують право однакового ставлення до кож
ного незалежно від расових, статевих, вікових та інших відміннос
тей. водночас ця властивість передбачає і додаткову потужність 
механізмів забезпечення прав меншин.

вони є категоричними (безумовними) – їх визнання, гаранту
вання і забезпечення є категоричною вимогою до держави як за
садничі цілі її встановлення (згадаймо доктрину суспільного до
говору). отже, та держава, що не забезпечує прав людини, a priori 
є нелегітимною, несправедливою, а її громадяни мають природне 
право на переустановлення такої держави будьякими засобами.

права людини є юридичними – чіткими юридичними норма
ми і водночас ефективними юридичними механізмами, визнаються 
і гарантуються державою як шляхом їх закріплення в конституції 
та інших законодавчих актах, так і шляхом приєднання держави до 
відповідних міжнародних угод, що складають «міжнародне право 
прав людини» (international law of human rights). утвердження, за
безпечення і захист прав людини є головним юридичним обов’язком 
сучасної цивілізованої держави. водночас ці права є моральними, 
тобто ґрунтуються на позаюридичних, внутрішніх потребах, пере
конаннях і ціннісних орієнтирах людей; обов’язок публічної влади 
визнавати, гарантувати і захищати їх є моральним, категоричним 
незалежно від їх юридичного закріплення і ставлення влади до них 
[25; 6, с. 1621].

правам людини відповідають зобов’язання держави щодо не
втручання у сферу індивідуальної свободи, поваги до прав люди
ни, їх забезпечення, захисту і сприяння реалізації (статут ооН, 
ст. 1 конвенції про захист прав людини та основних свобод, ст. 3 
конституції україни). це зобов’язання є системою трьох основних 
типів зобов’язань держави:

1) зобов’язання поважати права людини, що вимагає від пред
ставників держави утримуватись від їх порушень;
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2) зобов’язання захищати права людини, що передбачає 
обов’язок держави захищати носіїв прав людини від протиправно
го втручання в процес їх реалізації і карати правопорушників;

3) зобов’язання забезпечувати здійснення прав людини, що 
вимагає від держави вживати активних дій (заходів) з метою спри
яння реалізації прав людини.

Європейський суд з прав людини при тлумаченні та застосу
ванні конвенції про захист прав людини та основних свобод вико
ристовує доктрину негативних і позитивних зобов’язань держави.

Негативні зобов’язання вимагають від держави утриматись 
від втручання в реалізацію прав людини. отже, порушення прав 
людини відбувається внаслідок або активного перешкоджання 
державою їх реалізації, або непропорційного її втручання в таку 
реалізацію.

позитивні зобов’язання вимагають від держави активного 
втручання в реалізацію прав людини; порушення цих прав від
бувається внаслідок відсутності необхідних активних дій з боку 
держави.

з наведеного, у свою чергу, випливає вимога до публічної вла
ди використовувати всі прийнятні (розумні) та належні засоби для 
захисту прав людини. такі засоби можуть бути юридичними (зо
крема законодавче закріплення прав людини, встановлення певних 
юридичних процедур, вимог тощо) або практичними (наприклад, 
вжиття певних заходів з метою запобігання нанесенню засудже
ним особам тілесних ушкоджень) [7, с. 178179].

Фундаментальною національною гарантією прав людини і 
водночас вимогою верховенства права є незалежне, неупереджене і 
некорумповане правосуддя, зокрема адміністративна юстиція.

третьою вимогою верховенства права до публічної влади є 
вимога додержання фундаментальних принципів права (свободи, 
справедливості, рівності, гуманізму) у правотворчій і правозасто
совній діяльності, зокрема заборона негативної дискримінації – не
виправданого обмеження людини в її правах за будьякою ознакою 
(національністю, расою, статтю, майновим станом тощо). загалом, 
розглядаючи систему координат верховенства права і державу в 
ній, слід розуміти, що осями цієї системи є свобода, справедливість 
і рівність як фундаментальні принципи права.

четвертою є вимога правової визначеності (передбачуванос
ті, правової впевненості). відповідні вимоги до правотворчості та 
правозастосування свого часу були сформульовані професором 
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гарвардської школи права л. Фуллером на прикладі невдалої пра
вотворчої діяльності короля рекса і складають так звану «внутріш
ню моральність права»: закони повинні мати загальний характер; 
закони мають бути оприлюднені, щоб громадяни знали норми, 
яких вони повинні дотримуватися; ухвалення і застосування за
конів, що мають зворотну дію, слід звести до мінімуму; закони 
мають бути зрозумілими; закони не повинні бути суперечливими; 
закони не повинні вимагати дій, що виходять за межі спроможнос
тей тих, хто має їх дотримуватися; закони повинні бути відносно 
постійними; повинна існувати відповідність між формулюванням 
законів і їх реальним застосуванням [8, с. 43].

крім цього, актуальним для україни є вимога неухильного й 
оперативного виконання судових рішень як необхідна умова пра
вової визначеності та верховенства права загалом (на це неоднора
зово вказував україні Європейський суд з прав людини).

п’ята вимога передбачає впровадження в діяльність публіч
ної (передусім судової) влади принципу пропорційності, тобто до
сягнення у правотворчості та правозастосуванні балансу інтересів 
особи, інших осіб і суспільства. органи публічної влади не можуть 
накладати на громадян зобов’язання, що виходять за межі суспіль
ної необхідності. аналогом пропорційності є американська судова 
доктрина «зважування інтересів», що передбачає при вирішення 
справ зважування загального (національного, суспільного) та осо
бистого інтересів, за наслідками чого взяття під судовий захист 
того з них, що має більшу вагу, тобто суспільну цінність. відпо
відно до принципу пропорційності юридичне (передусім судове) 
оцінювання дій, вчинків і рішень органів публічної влади та їх по
садових осіб має здійснюватися за допомогою «тесту на пропорцій
ність» за такими критеріями:

1) доцільність – засіб, призначений для досягнення публічною 
владою певної мети, має підходити для досягнення цієї мети;

2) необхідність – з усіх придатних публічною владою має бути 
обрано той засіб, що найменше обмежує права приватної особи;

3) баланс інтересів (пропорційність у вузькому сенсі, або 
принцип балансування) – збиток, завданий приватній особі обме
женням її прав, має бути пропорційним суспільній вигоді від до
сягнення цілей такого обмеження) [9, с. 5981].

Шостою засадничою вимогою верховенства права до публіч
ної влади сучасної цивілізованої держави є вимога сумлінності 
цієї влади, тобто сумлінної реалізації органами публічної вла
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ди наданих їм повноважень. основною перепоною на шляху до 
впровадження верховенства права у суспільне життя є корупція 
та інші зловживання публічною владою. з певними застережен
нями можна погодитись з дослідниками, які вважають корупцію 
неформальним чинником цілісності та стійкості деяких, так зва
них «сильних», держав, «держав природного права» із «закритими 
суспільствами» (до яких ці автори образливо, але цілком обґрун
товано відносять і україну) [10, с. 134; 11, с. 139141]. проте тоталь
на корупція як усталена вада функціонування публічної влади в 
цих державах, передусім органів охорони правопорядку і судів, 
унеможливлює впровадження верховенства права, вщент його роз
трощує, оскільки є вочевидь несумісною з більшістю його вимог. 
при цьому держава втрачає надійні орієнтири і координати верхо
венства права, що послаблює її, відриває від сучасної цивілізації, 
неминуче рано чи пізно призводить до її політичного та економіч
ного занепаду. отже, цілісність і «сила» таких держав насправді є 
тимчасовою, а економічні та політичні перспективи за відсутності 
суттєвих систематичних змін у напрямку повернення до координат 
верховенства права – вочевидь песимістичними. і підтверджень 
цього на політичній карті світу достатньо.

ключовим принципом сучасної цивілізованої держави від
повідно до ст. 6 конвенції про захист прав людини та основних 
свобод є належне здійснення правосуддя. враховуючи той факт, 
що право на справедливий судовий розгляд як складова принципу 
верховенства права займає одне з головних місць у системі гло
бальних цінностей демократичного суспільства, Європейський суд 
з прав людини завжди пропонував досить широке його тлумачення 
[12, с. 277512].

так, у справі Delcourt v. Belgium суд зазначив, що «в демокра
тичному суспільстві у світлі розуміння конвенції, право на спра
ведливий суд посідає настільки значне місце, що обмежувальне 
тлумачення ст. 6 не відповідало б меті та призначенню цього по
ложення». у справі Bellet v. france суд зазначив, що «ст. 6 конвен
ції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів 
яких є доступ до суду. рівень доступу, наданий національним за
конодавством, має бути достатнім для забезпечення права особи 
на суд з огляду на принцип верховенства права в демократичному 
суспільстві. для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна 
мати чітку практичну можливість оскаржити дії, які становлять 
втручання у її права».
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як свідчить позиція суду у багатьох справах, основною скла
довою права на суд є право доступу, в тому розумінні, що особі має 
бути забезпечена можливість звернутись до суду для вирішення 
певного питання, і що з боку держави не повинні чинитись правові 
чи практичні перешкоди для здійснення цього права.

практика суду щодо україни стосовно гарантій, закріплених 
ст. 6 § 1 конвенції знайшла своє відображення у справах, які сто
суються права доступу до суду і справедливого судового розгляду. 
так, у справі «трегубенко проти україни» суд дійшов висновку, 
що застосувавши процедуру нагляду з метою скасування судово
го рішення, винесеного на користь заявника, пленум верховного 
суду україни порушив принцип юридичної визначеності та право 
заявника на доступ до суду, гарантоване ст. 6 § 1 конвенції. анало
гічного висновку щодо скасування остаточного судового рішення 
суд дійшов у справах «Науменко проти україни», «полтораченко 
проти україни», «тімотієвич проти україни». суд визнав, що в цих 
справах, в яких мали місце скасування рішень, які набули статусу 
остаточних та мали обов’язковий характер, було порушено ст. 6 § 1 
конвенції. у рішенні у справі «іванов проти україни» суд конста
тував, що «право на суд є ілюзорним, якщо національна правова 
система дозволяє, щоб остаточне, обов’язкове до виконання судове 
рішення залишилося невиконаним на шкоду будьякій із сторін». 
«держава, – зазначено в рішенні, – не може виправдовувати не
стачею коштів невиконання судових рішень, винесених проти неї 
або проти установ чи підприємств, які перебувають у державній 
власності або контролюються державою». це прямо випливає з ви
мог конвенції. суд дійшов висновку, що «причина затримок у ви
конанні остаточних рішень національних судів полягає в існуванні 
низки різних дисфункцій у правовій системі україни», яка «досі не 
спромоглася вжити заходів для покращення ситуації, незважаючи 
на значну і послідовну практику суду з вирішення таких справ».

українські суспільство і держава мають усвідомити, що ви
бір між верховенством права і верховенством державної сваволі є 
важким, але очевидним цивілізаційним вибором держави, яка пре
тендує на статус європейської і має намір посісти достойне місце 
на карті сучасної Європи. величезна відповідальність за обрання 
україною європейського цивілізаційного шляху, його обґрунтуван
ня та правове забезпечення покладається на вченихправознавців і 
суддів (насамперед суддів конституційного суду україни) – усіх 
тих, кому суспільство доручило місію вкорінення в національну 
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правову систему як принципу верховенства права, причому в його 
сучасній інтерпретації (передусім Європейського суду з прав лю
дини), так і засадничих правових вимог, що є його невід’ємними 
складовими.
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ЦиВІлЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАїНи

С. І. Клім. Значення рішень Європейського суду з прав людини 
в механізмі усунення прогалин цивільного законодавства Укра-
їни. – стаття.
в статті розглядається механізм усунення прогалин цивільного за
конодавства україни за допомогою рішень Європейського суду з 
прав людини. робиться висновок, що практика суду може слугува
ти інструментом визначення сфери публічного та приватного пра
ва. акцентується увага на можливості застосування аналогії закону 
лише за відсутності відповідного рішення страсбурзького суду.
Ключові слова: рішення Європейського суду з прав людини, прога
лина, аналогія закону, приватне та публічне право.

С. И. Клим. Значение решений Европейского суда по правам че-
ловека в механизме устранения пробелов гражданского законо-
дательства Украины. – статья.
в статье рассматривается механизм устранения пробелов граждан
ского законодательства украины с помощью решений европейского 
суда по правам человека. делается вывод, что практика суда может 
служить инструментом определения сферы публичного и частного 
права. акцентируется внимание на возможности применения анало
гии закона лишь при отсутствии соответствующего решения страс
бургского суда.
Ключевые слова: решения европейского суда по правам человека, 
пробел, аналогия закона, частное и публичное право.

S. I. Klim. Value the European court of human rights decisions in the 
address gaps mechanism of ukraine civil legislation. – Article.
The article is devoted to the address gaps mechanism of the Ukraine civil 
legislation by the European court of human rights decisions. It is con
cluded that the Court’s practice can serve as a tool to determine the scope 
of public and private law. The focus is on the possibilities of application 
analogy of law only without the Strasbourg court decision.
Keywords: European court of human rights decisions, gap, analogy of the 
law, private and public law.
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в сьогоденних європейських правових реаліях Європейський 
суд з прав людини є однією із найефективніших правозахисних 
інституцій у системі захисту прав людини, рішення якого справ
ляють не тільки значний вплив на становлення й реформування 
національних правових систем, але й створюють додаткове під
грунття для оптимізації та поліпшення правозастосовчого процесу 
на випадок наявності недоліків правового регулювання у вигляді 
законодавчих прогалин. перш ніж звернутися до суті поставленої 
проблематики, зазначимо що правотворець в цк україни передба
чив засоби подолання прогалин (аналогію закону та аналогію пра
ва), тому необхідно зробити декілька застережень щодо ракурсу 
дослідження рішень Європейського суду з прав людини: поперше, 
категоріально допустимо лише говорити про «усунення», а не про 
«подолання» прогалин цивільного законодавства за допомогою 
прецедентної практики суду; подруге, рішення страсбурзького 
суду в даній роботі розглядаються з метою виявлення правових 
підстав застосування аналогії закону. 

в даному контексті на увагу заслуговують умови реалізації 
регулятивного впливу аналогії закону у цивільному праві украї
ни, зокрема: 1) відносини сторін знаходяться у сфері дії цивільного 
права, тобто є цивільними правовідносинами; 2) вказані цивільні 
відносини не врегульовані цивільним кодексом, іншими актами 
цивільного законодавства або договором; 3) існують норми, що 
регулюють схожі за змістом цивільні відносини. значення рішень 
Європейського суду з прав людини проявляється при виявленні 
перших двох.

так, деякі відносини, незважаючи на те, що вони регламен
туються цивільним кодексом україни і вважаються цивільно
правовими, вирізняються своєю правовою природою і за сутністю 
є не приватноправовими, а носять публічноправовий характер, у 
зв’язку з чим постає питання: за допомогою яких правових засобів 
можливо визначити публічноправову природу цивільних право
відносин. Не вдаючись до детального аналізу законодавства, за
значимо лише, що вирішення питання стосовно адміністративної 
природи цивільних правовідносин має суттєве значення для ви
значення правових підстав застосування аналогії закону (ст. 8 цк 
україни або ст. 9 кас україни). 

у якості орієнтиру визначення публічноправових начал у 
цивільноправових відносинах можуть слугувати рішення Євро



390

пейського суду з прав людини. так, у справі «юрій миколайович 
іванов проти україни», суть якої зводилась до вимоги ю. м. іва
нова з виплати вихідної допомоги збройними силами україни при 
виході на пенсію та грошової компенсації за не отримане речове 
майно, уряд доводив, що пункт 1 статті 6 конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – конвенція), 
незастосовний ratione materiae до провадження у справі про ком
пенсацію за військову форму, яку заявник був зобов’язаний носи
ти під час виконання ним своїх службових обов’язків. На думку 
уряду, призначення такої компенсації мало публічноправовий ха
рактер і не визначало прав і обов’язків приватноправового харак
теру. посилаючись на такі самі аргументи, уряд стверджував, що 
не було ніякого втручання у право заявника на мирне володіння 
своїм майном у значенні статті 1 першого протоколу. суд при ви
рішенні цього питання зауважив, що пункт 1 статті 6 конвенції та 
стаття 1 першого протоколу застосовні у справах, які стосуються 
вимог компенсації за військову форму, оскільки в таких справах 
йдеться про право на компенсацію за військову форму, а не – як 
вважає уряд – про право власності на військову форму; що на час 
подій у тих справах заявники вже звільнилися з державної служ
би і мали можливість звернутися до суду згідно з національним 
законодавством; і що заборгованість за судовим рішенням стано
вить майно (possession) для цілей статті 1 першого протоколу [1]. 
аналогічну мотивацію суд висловив і у справах «войтенко проти 
україни» (Voytenko v. Ukraine), № 18966/02, пп. 51–54, від 29 червня 
2004 року [2]; «перетятко проти україни» (Peretyatko v. Ukraine), 
№ 37758/05, п. 16, від 27 листопада 2008 року [3]. виходячи з по
зиції Європейського суду з прав людини, публічне право буде мати 
місце у випадку, якщо органи державної влади виконують у від
носинах свої владні повноваження (у зазначених справах збройні 
сили україни виступали як боржник за борговим зобов’язанням). в 
іншому разі такі відносини будуть приватними, – наприклад, коли 
державний орган чи орган місцевого самоврядування вступає у 
цивільні відносини лише задля реалізації своїх цивільних прав як 
юридичної особи [4, с. 145].

Необхідно зазначити, що Європейський суд з прав людини 
на сьогоднішній день є одним із дієвих інститутів захисту прав 
людини в Європі. суд став унікальним наднаціональним органом 
правосуддя, ознаменувавши собою якісно новий етап гармонізації 
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й інтеграції правових систем європейських держав [5, с. 3]. разом 
з тим, приєднання нашої держави до такого дієвого міжнародного 
механізму захисту прав людини, призвело до виникнення числен
них проблемних питань, зокрема, пов’язаних із виконанням його 
рішень та визначення порядку застосування їх правозастосовчи
ми органами. саме з метою вирішення цих питань 23 лютого 2006 
року верховна рада україни прийняла закон «про виконання та 
застосування практики Європейського суду з прав людини». цей 
закон регулює відносини, що виникають у зв’язку з обов’язком 
держави виконати рішення Європейського суду з прав людини у 
справах проти україни; з необхідністю усунення причин порушен
ня україною конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод і протоколів до неї. На особливу увагу заслуговує стаття 
17 цього закону, яка встановлює необхідність застосування судами 
при розгляді справ конвенцію та практику суду як джерел права. 
стаття  1 протоколу першого до Європейської конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод закріплює право на мир
не володіння своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї 
власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбаче
них законом і загальними принципами міжнародного права. тлума
чити конвенційні норми щодо захисту права власності може лише 
Європейський суд з прав людини через судові рішення, які мають 
дві принципово важливі ознаки. поперше, вони мають обов’язкову 
природу для всіх держав – учасників конвенції, а не лише для тих, 
що є сторонами у справі. подруге, вони містять стандарти (прин
ципи) вирішення певних правових ситуацій [6, с. 292]. аналізуючи 
рішення, що були винесені проти україни, приходимо до висновку 
щодо наявності в них положень, які не відображені у цивільному 
законодавстві україни. так, у справі «агротехсервіс проти украї
ни» 2005 р., суть якої зводилась до вимоги компенсації матеріальної 
та моральної шкоди за порушення права на мирне володіння май
ном, Європейський суд з прав людини, поперше, наголосив, що 
заборгованість за рішенням суду може бути розцінена як «майно» 
в цілях статті 1 протоколу 1 до конвенції, чим власне й підкреслив 
зближення речових та зобов’язальних прав, подруге, зобов’язав 
державу компенсувати моральну шкоду юридичній особі («агро
техсервісу»), яка була спричинена порушенням права власності на 
майно [7]. звернемося до цивільного кодексу україни, згідно зі 
статтею 23 якого, підставою для відшкодування моральної шкоди 
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за знищення та пошкодження майна є душевні страждання фізич-
ної особи. чи означає це наявність прогалини у цивільному кодексі 
україни? виходячи із системного тлумачення законодавства дово
диться констатувати висновок що так. крім того, невизначеність 
сутності моральної шкоди, яка спричиняє перешкоди у вирішенні 
справ судами, обумовила необхідність закріплення її загального 
розуміння, що знайшло своє відображення у п. 3 постанови пле
нуму верховного суду україни «про судову практику у справах 
про відшкодування моральної (немайнової) шкоди», зокрема під 
моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру 
внаслідок моральних і фізичних страждань або інших негативних 
явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями 
чи бездіяльністю інших осіб [8]. таке загальне визначення мораль
ної шкоди у керівних роз’ясненнях могло б надати певну свободу 
при вирішенні справ про відшкодування моральної шкоди та ство
рити можливість для пред’явлення вимоги щодо зазначеної шкоди 
юридичними особами у випадку порушення їхнього права мирно
го володіння майном й тим самим виключити наявну прогалину. 
але вже в абзаці 3 п. 3 постанови зазначено, що під немайновою 
шкодою, заподіяною юридичній особі, слід розуміти втрати немай
нового характеру, що настали у зв’язку з приниженням її ділової 
репутації, посяганням на фірмове найменування, товарний знак, 
виробничу марку, розголошенням комерційної таємниці, а також 
вчиненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив до
віри до її діяльності. отже, в подальшому дана прогалина може 
бути подолана за допомогою рішення Європейського суду з прав 
людини у справі «агротехсервіс проти україни».

таким чином, враховуючи ст.ст. 7, 10 цивільного кодексу 
україни, ст. 17 закону україни «про виконання та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» можна констатува
ти, що вдаватись до застосування аналогії закону можна лише у 
разі неврегульованості цивільних відносин цивільним кодексом, 
іншими актами цивільного законодавства, договором, звичаєм, 
міжнародним договором або рішеннями Європейського суду з прав 
людини.
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– Article.
The article is devoted to the analysis of the rules of international law 
regulating the receiving and spread of information by the means of the 
Internet, some issues of internationallegal protection of the right to infor
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важливою ознакою сучасних загальносвітових процесів є 
розбудова світового інформаційного суспільства. при цьому зали
шається нерозв’язаним одне з найважливіших питань – становлен
ня міжнародноправових засад регулювання відносин, пов’язаних 
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з функціонуванням мережі інтернет, захистом права на інформа
цію в мережі інтернет. 

інтернет як засіб масової комунікації сьогодні досяг такого 
рівня розвитку і впливу на суспільне життя, який потребує дер
жавного втручання у вигляді прийняття законів, що регулюють 
пов’язану з ним діяльність. з метою визначення напрямку такого 
регулювання у низці держав проведені спеціальні дослідження, 
створені громадські об’єднання, розробляються кодекси поведінки 
в інтернеті, обговорюються проекти законів.

різні аспекти права на інформацію, інформаційних прав, 
у тому числі питання доступу та використання інтренету та на
віть мережевого права розглядались багатьма вітчизняними та 
зарубіжними вченими, серед яких: т.і. абакумова, і.л. Бачило, 
а.Б.  вен геров, Б.  гоголь, а.в. грищенко, в.о. горобцов, с.о. гу
бін, в.а.  дозорцев, Є.в. Єрмічова, і.м. забара, м.м. китайчик, 
в.о.  копилов, Б.а. кормич, т.а. костецька, о.в. кохановська, 
а.  крут ських, Н.в.  ку  шакова, с.ю. лапін, і.і. лукашук, а.в. ма
лай, а.і. мару щак, і.с. мелюхін, в. монахов, о.в. Нестерен
ко, а.в.  пазюк, м.г.  про шина, п.м. рабінович, с.п. рабінович, 
о.і. ро манюк, д.о. са вельєв, о.о. ситніков, в.с. хижняк, к. хо
лодковський, с.Ше вердяєв та інші. 

разом з тим, питання міжнародноправового захисту права 
на інформацію в мережі інтернет, міжнародноправового регулю
вання функціонування інтернету, переваг та недоліків глобальної 
мережі, а також міжнародноправові принципи спілкування в ін
тернеті та віднесення кіберпростору до спільного надбання люд
ства,  – залишаються досі не вирішеними.

для україни проблема правового регулювання інтернет
відносин є надзвичайно актуальною з огляду на процес становлен
ня національного інформаційного суспільства в нашій державі, а 
також визначення шляхів інтеграції до світового інформаційного 
суспільства [1]. 

спроби сформулювати поняття інтернету були спрямовані 
насамперед на групування певних функціональних ознак мережі 
інтернет. Наприклад, інтернет визначали як універсальну систему 
об’єднаних мереж, які дають змогу забезпечити включення будь
яких масивів інформації для надання її користувачам, надання 
довідкових та інших інформа ційних послуг, а також здійснення 
різних цивільноправових угод на основі комбінації інформаційно
комунікаційних технологій [2, c. 209 – 210]. проте подібні йому 
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формулювання не передбачали головного – можливості чітко 
окреслити правовий статус цієї системи та суб’єктів, ді яльність 
яких пов’язана з нею.

інтернет (лат. inter між та англ. Net (work) мережа) – глобаль
на комп’ютерна мережа, що пов’язує між собою як користувачів 
комп’ютерних мереж, так і користувачів індивідуальних (в тому 
числі домашніх) комп’ютерів [3, c. 582].

в українському законодавстві правове визначення поняття 
інтер нет міститься в нормах ст. 1 закону україни «про телекому
нікації», згідно з яким інтернет – це всесвітня інформаційна систе
ма загаль ного доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним 
простором та базується на інтернетпротоколі, визначеному між
народними стандартами [4]. 

у теперішній час мережа інтернет швидко розширюється, 
охоплюючи все більшу кількість учасників міжнародного інфор
маційного обміну. в процесі розширення мережі діють загальні за
кономірності, пов’язані з розвитком науковотехнічного прогресу, 
що обумовлює, зокрема, появу нових проблем правового регулю
вання відносин, пов’язаних з ним.

«інтернаціональна» природа інтернету дозволяє стверджува
ти, що проблеми законодавчого регулювання діяльності в інтер
неті носять загальний характер і однакові для всіх держав [5, c. 19]. 
правовідносини в інтернет носять «екстранаціональний харак
тер», тобто виходять за межі як внутрішньої компетенції, так і те
риторіальних кордонів держав. застосування локальних правових 
норм до таких правовідносин без врахування їх зв’язку із законо
давством інших держав є неефективним. це вимагає пріоритетної 
уваги до розробки правових норм щодо інтернету на міжнародно
правовому рівні шляхом укладання і виконання міжнародних угод.

визначальна риса інтернету полягає в тому, що він функціо
нує одночасно як засіб публікацій і комунікацій, хоча радикально 
відрізняється від масового сповіщення і традиційних телекомуні
каційних послуг. цим пояснюється і специфіка його регулювання 
[6, c. 105]. особливе значення має дотримання учасниками інфор
маційного обміну в мережі основних і спеціальних принципів між
народного права.

Насамперед, особливе значення має принцип поваги до прав 
людини і основних свобод, включаючи свободу думки, совісті, ре
лігії та переконань. крім того, разом із формуванням мережі ін
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тернет, сформувались спеціальні правові принципи міжнародного 
інформаційного обміну [1]. 

об’єктом міжнародного права у сфері інтернет є міжнарод
ні відносини між різними суб’єктами відносин у мережі інтернет 
та з приводу її функціонування: між провайдерами і користува
чами, між самими користувачами, взаємодії з іншими особами і 
державними органами, міжнародними установами щодо передачі 
інформації, надання послуг через інтернет та функціонування са
мої мережі.

міжнародне співтовариство зацікавлено в розвитку 
міжнародноправового регулювання цих питань, про що свідчать 
результати діяльності універсальних і регіональних міжнародних 
організацій в цій сфері. крім того, зацікавленість до інтернету ви
являє і така параорганізація, як «велика вісімка» [7], яка спрямо
вує розвиток правового регулювання щодо прав і свобод та окре
мих видів діяльності в інтернеті.

глобальна мережа має екстериторіальний характер, тобто до
ступ до неї з будьякої країни світу не залежить від виконання уря
дом держави правил міжнародних договорів. отже, сьогодні інтер
нет фактично став прекрасним щоденно поновлюваним джерелом 
як для здійснення, так і для порушень прав людини, у тому числі 
інформаційних прав [8].

інформаційні права людини – це визначені нормативно струк
туровані якості і особливості буття особистості, які виражають 
її свободу і правомочності в інформаційній сфері і являються 
невід’ємними і необхідними способами й умовами її життя, її вза
ємовідносин із суспільством, державою, іншими індивідами. зміт 
інформаційних прав людини становлять право знати про створен
ня і функціонування усіх конкретних інформаційних систем, що 
стосуються особистого життя громадянина, право надавати згоду 
на збирання інформації, що має особистий характер, право переві
ряти достовірність такої інформації і спростовувати недостовірну 
інформацію, право на достовірну інформацію про стан навколиш
нього середовища тощо.

під міжнародноправовим захистом інформаційних прав лю
дини слід розуміти сукупність міжнародноправових норм та ін
ститутів, що закріплюють інформаційні права людини, порядок і 
процедури їх захисту, а також діяльність міжнародних органів, які 
здійснюють охорону та захист цих прав. 
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в різних частинах світу останнім часом активізувались про
цеси, спрямовані на обмеження інформаційних прав людини, а 
саме – скорочення меж допустимої свободи в інтернеті. у зв’язку з 
цим 3 червня 2011 року ооН була прийнята резолюція, згідно якої 
вимкнення конкретних регіонів від світової мережі вважається по
рушенням інформаційних прав людини, а доступ до інтернету – 
інформаційним правом людини. доступ до інтернету розглядаєть
ся в якості інформаційного права людини багатьма вченими [9, 10]. 
згідно вказаного документу розповсюдження інформації має бути 
максимально вільним. вільне використання можливостей мережі є 
невід’ємною комунікаційною платформою для усіх демократичних 
суспільств.

Необхідним є врегулювання проблеми «невидимого (непо
мітного) інтернету» [11]. мова йде про тіньові мобільні інтернет
системи, що встановлюються на території іноземних держав, з 
метою підготовки акцій непокори, організації масових антиуря
дових заходів, передачі у режимі online відео та фотоматеріалів 
про мітинги та демонстрації протесту, а також показу негатив
них дій уряду. Фактично це програми для «революцій» у свого 
роду мережахневидимках, незалежних від влади держави. в та
кий спосіб створюються ситуації, що призводять до «протиріч з 
міжнародноправовими принципами суверенітету і територіальної 
цілісності держави, верховенства закону, дотримання прав людини 
та демократичних стандартів у світі. розгортання на території іно
земних держав нелегальних телекомунікаційних мереж («інтернет 
у чемодані») є втручанням у внутрішні справи держав.

однією з дискусійних проблем є створення окремими держа
вами «закритого інтернету» або створення «безпечних доменних 
зон». автори проектів стверджують, що в цьому випадку інтернет 
або його окремі сегменти будуть більш безпечними, оскільки ко
ристувачі зможуть отримати доступ до сайтів тільки у тому випад
ку, якщо відмовляться від приватності і будуть використовувати 
виключно справжні імена поряд із електронним посвідченням осо
би. практично здійсненні проекти (наприклад, проект «манхетен»; 
проект безпечної доменої зони.SECURE) викликають критику су
противників, аргументи яких зводяться до констатації порушення 
принципу свободи інформації і вимог дотримання прав людини.

Найбільшу увагу серед представників доктрини привертає й 
питання визначення поняття кіберпростору та його правового ре
жиму.
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кіберпростір розглядається як специфічний вид території, що 
не має геологічної основи, з усіма відповідними правовими наслід
ками. в основі такого підходу покладено погляд г. кельзена про 
те, що «територія – не річ, зокрема, не земля або її частина. це об
разний вираз, що позначає певне якісне право, територіальну сферу 
владитарності, національного юридичного порядку» [12].

Найбільш аргументовано позицію про те, що інтернет є новим, 
особливим видом простору, який має віртуальну сутність і знахо
диться поза межами державної юрисдикції, висловив д. менте. за 
його теорією інтернаціональних просторів найбільш правильним 
рішенням, яке може застосовуватися, є спеціальне правове регулю
вання цього телекомунікаційного простору (кіберпростору) [13]. 

Ще однією проблемою є віднесення кіберпростору до спіль
ного надбання людства. віднесення, за аналогією з космічним, 
морським, повітряним простором до спільного надбання людства 
кібернетичного простору (сфери електронного середовища), буде 
мати наслідком відповідний розвиток міжнародноправового регу
лювання. одним з перших звернув на це увагу і.і. лукашук [14, 
c.  136 – 138]. 

враховуючи основний зміст концепції спільного надбання 
людства, можна стверджувати, що як результат, це дасть можли
вість: віднести кіберпростір до надбання міжнародного співтова
риства в цілому; визначити його режим і питання управління усі
ма державами без дискримінації; використовувати кіберпростір з 
урахуванням загальних інтересів і тільки у мирних цілях; визна
чити режим, за яким не відбуватиметься занепад кіберпростору як 
спільного надбання; отримувати вигоду від використання кіберп
ростору усім державам на справедливій основі; визначити режим 
і користування кіберпростору з урахуванням інтересів майбутніх 
поколінь. втім, зрозуміло, що для реалізації такого підходу потрі
бен час і певні зміни в підходах держав до кіберпростору [11].

для того, щоб досягти компромісу між інформаційними пра
вами людини, з одного боку, і державним регулюванням та безпе
кою в інтернет, у більшості розвинених держав пропонується йти 
шляхом розвитку саморегуляції і тісної співпраці з недержавним 
сектором, що надає ме режеві послуги. так, ще в 1997р. Європей
ський парламент схвалив резолюцію, на доповідь комісії з проти
правного та шкідливого змісту в інтернет [15].

така позиція стала ще актуальнішою після прийняття радою 
Європи «декларації про свободу спілкування в інтернет» [16]. 
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приймаю чи цю декларацію, рада Європи виявила послідовність у 
дотриманні проголошених нею раніше принципів. мета цієї декла
рації – гаран тування права на свободу інформації, встановленого 
ст. 10 конвенції про захист прав і основоположних свобод людини. 
для цього в декларації сформульовано сім основних принципів, 
які спри яють реалізації права на свободу слова в інтернет.

декларація про свободу комунікації в інтернеті (страсбург, 
28.05.2003) містить принцип 1: «правила щодо контенту в інтер
неті», що за своїм характером задає тон усьому документу і від
повідно за правом має вважатися базовим. суть цього принципу: 
«державичлени рЄ не повинні піддавати контент в інтернеті об
меженням, які перевищуватимуть застосовувані до інших засобів 
постачання контенту». варто нагадати, що декларація є рекомен
даційним документом, а підставою для правочину є національні 
закони, кодекси, акти та ратифіковані міжнародні конвенції, пакти, 
договори, правові норми яких увійшли до національних кодексів.

з огляду на європейську інтеграцію україни важливе зна
чення мають норми ради Європи, що регулюють інтернетзмі. це 
такі документи як: конвенція про захист прав і основоположних 
свобод людини 1950 р.; конвенція про захист осіб стосовно авто
матизованої обробки даних особистого характеру; конвенція про 
кіберзлочинність 2001 р., конвенція про інформаційне й правове 
співробітництво щодо послуг інформаційного суспільства 2001 р.

міжнародноправові орієнтири містять чисельні рішення Єв
ропейського суду з прав людини та велика кількість міжнародних 
рекомендацій міжнародних організацій. зокрема, декларація про 
свободу спілкування в інтернет встановлює найважливіші умови 
використання інтернет в країнах Європи: 

– неможливість встановлення обмежень для контенту в інтер
нет, більших, ніж обмеження для інших медіа;

– заохочення саморегулювання щодо контенту в інтернет;
– неможливість заборони доступу (блокування або фільтра

ції) до будьяких ресурсів в інтернет, незалежно від кордонів (за 
винятком обмежень для дітей та обмежень, що встановлені закон
ними рішеннями компетентних державних органів);

– неможливість ліцензування чи інших обмежень щодо ство
рення вебсайтів;

– заохочення вільного ринку інтернетпослуг, неможливість 
встановлення для інтернет сервіспровайдерів спеціальних до
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звільних обмежень чи обмежень щодо їхнього доступу до телеко
мунікаційних мереж;

– неможливість покладення на інтернет сервіспровайдерів 
відповідальності за контент та зобов’язань щодо моніторингу кон
тенту, до якого вони надають доступ, який вони передають або збе
рігають;

– припустимість збереження анонімності користувачів інтер
нет, при наявності прав компетентних державних органів відслід
ковувати звинувачених у кримінальних злочинах [17].

13 травня 2005 року комітет міністрів ради Європи прийняв 
декларацію про підтримку прав людини та верховенство права в 
інформаційному суспільстві, яку було підготовлено спеціальним 
комітетом наукових експертів та представників урядів. як зазна
чається у пресрелізі, «декларація є першою міжнародною спро
бою окреслити рамки з питання та донести принципи Європей
ської конвенції з прав людини шляхом оновлення». декларація 
містить підтвердження факту, що «усі права, які надійно охороняє 
конвенція з захисту основних прав та свобод людини (Єкпл), за
лишаються дійсними у повній мірі за інформаційної доби та по
винні й надалі охоронятись, незважаючи на новий технологічний 
розвиток», а також переконливу заяву про те, що «як дані контенту, 
так і дані трафіку електронних комунікацій підпадають під регу
лювання положеннями норм ст. 8 Європейської конвенції з прав 
людини та не повинні піддаватися іншим обмеженням, окрім тих, 
що передбачаються цими положеннями».

Не дивлячись на те, що переваг інтернету безумовно більше, 
можливі негативні аспекти не можна недооцінювати, і вони по
требують регулювання, введення цензури на низку матеріалів, що 
загрожують моральним засадам суспільства. у зв’язку з цим рада 
з телекомунікації Європейської комісії прийняла ще в 1996  році 
резолюцію, спрямовану на попередження розповсюдження по ін
тернету незаконного змісту, особливо дитячої порнографії [18]. 
комісія розуміє важливість цих проблем і намагається вирішити 
їх з урахуванням встановлення правильного балансу між вільним 
потоком інформації і гарантованим захистом суспільних інтересів.

у низці документів Єс розроблені рекомендації щодо недо
пущення у мережу матеріалів, що пропагують насильство, порно
графії, розповсюдження інформації щодо виготовлення наркотиків 
та вибухових речовин і т.п. про це йшлося у заяві Єврокомісії, ради 
Європи, Європарламенту і соціальноекономічного комітету, а та
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кож комітету у справах регіонів від 16.10.1996 р. і документі під 
назвою «план дій Європейських співтовариств з питання безпеч
ного користування інтернетом» від 18.11.1997 р., прийнятим тими 
ж органами. вважають, що в результаті реалізації цих та деяких 
інших актів правове забезпечення заборон досягнуте. важливим 
залишається послідовне та повне виконання цих нормативних до
кументів, зокрема, виявлення і покарання осіб, що скоїли проти
правні діяння, а також попередження розповсюдження в мережах 
недозволених матеріалів [19, c. 288].

разом з тим, в багатьох інтернетзмі існує негативне став
лення до ідеї правового регулювання відносин. прихильники такої 
позиції вважають, що інтернет має залишитися вільним для обмі
ну інформацією, ідеями, думками, без законодавчого нормування. 
вони визнають лише етичне саморегулювання [20]. прихильники 
протилежної позиції обґрунтовано вважають, що існують вмо
тивовані потреби правового регулювання інтернетзмі: плагіат, 
кіберзлочинність, інформаційна й психологічна війни, незахище
ність людини в інтернеті, адже свобода передбачає відповідаль
ність, певні обмеження та заборони для захисту демократичних 
цінностей, прав, свобод інших людей. інтернет, інтернетзмі не 
можуть бути абсолютною територією свобод інформування, осо
бливо, коли вони порушують демократичні цінності, свободи й 
права інших людей. окрім того, в інтернетзмі виникають осо
бисті, майнові відносини, що потребують правового регулювання. 

вивчення діяльності сучасних інтернетзмі україни дало 
можливість визначити актуальні проблеми, що потребують най
швидшого їх правового регулювання:

– визначення правового статусу, принципів діяльності 
інтернетзмі як нового, нетрадиційного масмедіа;

– визначення прав, обов’язків, відповідальності журналіс
тів, власників, провайдерів, адміністраторів, програмістів, інших 
учасників інформаційних відносин в інтернетзмі;

– недопустимість попередньої та постфактумної цензури 
інтернетзмі;

– захист авторських, суміжних та інших виключних прав на 
об’єкти інтелектуальної власності, що розміщені в інтернетзмі.

– забезпечення інформаційної безпеки в інтернетзмі;
– запобігання розповсюдженню інформації, що створює за

грозу для прав, законних інтересів, фізичних і юридичних осіб;
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– відвернення загрози для державної безпеки, економічного 
й соціального розвитку країни; психічного здоров’я фізичних осіб;

– запобігання розповсюдженню інформації, що має кримі
нальний, аморальний зміст (порносайти, промислове шпигунство, 
сексуальні послуги та інше) [20].

міжнародне регулювання питань діяльності в інтернет і 
функціонування самого інтернету шляхом укладання багатосто
ронніх угод наразі є нагально необхідним для відповідного його 
врегулювання на національному рівні, оскільки сприятиме успіш
ній уніфікації національного інтернетзаконодавства держав світу. 
крім того, слід зазначити важливість розвитку «м’якого права» 
(soft law) як засобу регулювання мережі [1].

Необхідними є міжнародні домовленості відносно подальшо
го розповсюдження глобальних комп’ютерних мереж, які мають 
відповідати таким трьом вимогам: 1. користувачі мають бути впев
нені, що конфіденційна комерційна інформація, так само як і систе
ми оплати, є захищеними і безпечними. 2. повинна бути гарантія 
достовірності електронних документів і даних, впевненість у тому, 
що їх можна використовувати у якості юридичних доказів. 3. ко
ристувачі повинні бути впевнені, що зможуть здійснювати контр
оль за змістом, до якого мають доступ їх діти [6].
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THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN 
RIGHTS ON THE DEPRIVATION OF FREEDOMS TO 

PREVENT THE SPREADING OF INFECTIOUS DISEASES

А. Волок. Практика Европейского суда по правам человека отно-
сительно ограничения свобод лиц с целью предотвращения рас-
пространения инфекционных заболеваний. – статья.
в статье анализируется практика европейского суда по правам че
ловека относительно нарушений государствами подпараграфа (е) па
раграфа 1 статьи 5 европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод о «заключении под стражу лиц с целью предот
вращения распространения инфекционных заболеваний, а также за
конное заключение под стражу душевнобольных, алкоголиков, нар
команов или бродяг». подчеркивается, что судом было рассмотрено 
ограниченное количество дел по приведенному положению конвен
ции, а в отношении неправомерного «заключения под стражу лиц 
с целью предотвращения распространения инфекционных заболева
ний» была подана всего одна жалоба за всю историю существования 
еспч, дело по рассмотрению которой, таким образом, представляет 
особый интерес и анализируется в статье.
Ключевые слова: европейская конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, европейский суд по правам человека, право на 
свободу и личную неприкосновенность, распространение инфекци
онных заболеваний, заключение по стражу душевнобольных, алко
голиков, наркоманов или бродяг.

О. Волок. Практика Європейського суду з прав людини щодо об-
меження свобод осіб з метою запобігання поширенню інфекцій-
них захворювань. – стаття.
у статті аналізується практика Європейського суду з прав людини 
щодо порушень державами абзацу (е) параграфа 1 статті 5 Європей
ської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 
про «затримання осіб для запобігання поширенню інфекційних за
хворювань, законне затримання психічнохворих, алкоголіків або 
наркоманів чи бродяг». підкреслюється, що судом було розгляну
то обмежену кількість справ за наведеним положенням конвенції, а 
щодо неправомірного взяття «під варту осіб з метою запобігання по
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ширенню інфекційних захворювань» було подано всього одну скар
гу за всю історію існування Єспл, справа з розгляду якій, таким 
чином, представляє інтерес та аналізується в статті.
Ключові слова: Європейська конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, право на 
свободу та особисту недоторканність, поширення інфекційних за
хворювань, затримання психічнохворих, алкоголіків, наркоманів чи 
бродяг.

A. Voloc. The practice of the European Court of Human rights on 
the deprivation of freedoms to prevent the spreading of infectious dis-
eases. – аrticle.
The article examines the practice of the European Court of human Rights 
regarding the violations of subparagraph (e) of paragraph 1 of Article 5 of 
the European Convention for the Protection of human Rights and funda
mental freedoms, «detention of persons for the prevention of the spread
ing of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug 
addicts or vagrants.» It is emphasized that the Court has considered a 
limited number of cases on the given provision of the Convention, and in 
respect of unlawful «detention of persons for the prevention of the spread
ing of infectious diseases» only one application was filed throughout the 
history of the EChR, the case considering it therefore being of a particular 
interest is analyzed in this article.
Keywords: European Convention for the Protection of human Rights and 
fundamental freedoms, the European Court of human Rights, the right 
to liberty and security of a person, spreading of infectious diseases, the 
detention of persons of unsound mind, alcoholics or drug addicts or va
grants.

The caselaw of the European Court of human Rights on the right 
to liberty and security (Article 5 of the Convention for the Protection 
of human Rights and fundamental freedoms) is highly extensive and 
has been examined by a great number of domestic and foreign scholars. 
however, the practice of the Court on the (e) subparagraph of the first 
paragraph of Article 5, namely «[Everyone has the right to liberty and 
security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the 
following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:] 
(e) the lawful detention of persons for the prevention of the spreading 
of infectious diseases, of persons of unsound mind, alcoholics or drug 
addicts, or vagrants» has been lacking academic attention [1]. As R. 
Martin writes, «little judicial attention has addressed the exercise 
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of public health powers. Indeed, the role of law in public health has 
been much neglected at both judicial and academic level» [2]. While 
the mental aspect of compulsory confinement has been addressed by 
the Court in 70 cases, the lawfulness of detention to prevent spreading 
infectious diseases has been considered by the Court in one case, Enhorn 
v. Sweden (2005) throughout the whole history of the Court’s existence. 
The EChR itself recognized that «the Court has only to a very limited 
extent decided cases where a person has been detained for the prevention 
of spreading infectious diseases» [3].

The case of Enhorn v. Sweden has therefore become of high 
importance as the case demonstrating the position of the Court regarding 
the conditions of lawful application of restriction of rights to prevent 
spreading infectious disease. In the case, the applicant was an hIV 
positive man who based on his hIV status had been kept in confinement 
for long stretches of time by Swedish authorities. Swedish courts had 
determined that he was unable to comply with measures prescribed to 
him aimed at preventing him from spreading the hIV infection and 
had ordered confinement under the Swedish Infectious Diseases Act. 
In total, the order to deprive him of his liberty was in force for seven 
years, while the time he spent in isolation amounted to one year and a 
half. The applicant claimed that the decision to deprive him of his liberty 
went contrary to his right to liberty and security under Article 5 of the 
Convention [4].

In the Judgment, the Court established that since there is a lack of 
relevant case law, «it is therefore called upon to establish which criteria are 
relevant when assessing whether such a detention is in compliance with 
the principle of proportionality and the requirement that any detention 
must be free from arbitrariness». By way of comparison, for the purposes 
of Article 5 § 1 (e), the EChR confirmed its approach, that individual 
cannot be deprived of his liberty as being of unsound mind unless the 
following three minimum conditions are satisfied: firstly, he must reliably 
be shown to be of unsound mind; secondly, the mental disorder must be 
of a kind or degree warranting compulsory confinement; and thirdly, the 
validity of continued confinement depends upon the persistence of such 
a disorder (see Winterwerp v. the Netherlands, judgment of 24 October 
1979, Series A no. 33, pp. 1718, § 39) [5].

In Winterwerp v. the Netherlands, the Court decided that the issue 
of what is «lawfulness» of the detention for the purposes of Article 5 
para. 1 (e) had to be determined. The Court said: «Such «lawfulness» 
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presupposes conformity with the domestic law in the first place and 
also, as confirmed by Article 18 (art. 18), conformity with the purpose 
of the restrictions permitted by Article 5 para. 1 (e); it is required in 
respect of both the ordering and the execution of the measures involving 
deprivation of liberty… As regards the conformity with the domestic 
law, the Court points out that the term «lawful» covers procedural as 
well as substantive rules. There thus exists a certain overlapping between 
this term and the general requirement stated at the beginning of Article 
5 para. 1, namely observance of «a procedure prescribed by law». The 
Court highlighted, that «these two expressions reflect the importance of 
the aim underlying Article 5 para. 1: in a democratic society subscribing 
to the rule of law, no detention that is arbitrary can ever be regarded as 
«lawful». Referring to the Commission’s position, the Court decides that 
«no one may be confined as «a person of unsound mind» in the absence 
of medical evidence establishing that his mental state is such as to justify 
his compulsory hospitalisation». hence, the Court «fully agrees with 
this line of reasoning. In the Court’s opinion, except in emergency cases, 
the individual concerned should not be deprived of his liberty unless he 
has been reliably shown to be of «unsound mind». The very nature of 
what has to be established before the competent national authority – that 
is, a true mental disorder – calls for objective medical expertise. further, 
the mental disorder must be of a kind or degree warranting compulsory 
confinement. What is more, the validity of continued confinement 
depends upon the persistence of such a disorder [6].

The Court confirmed its approach in Luberti v. Italy (1984), 
where the applicant was convicted of murder and then appealed on the 
grounds that he was insane at the time of the commission of the killing. 
The appeal court ordered a psychiatric opinion from two experts who 
concluded that the applicant had a mental illness which deprived him of 
the capacity to form an intention and that at the time when the opinion 
was made he was, in psychiatric terms, a dangerous person. A third 
expert was asked to provide an opinion. This expert confirmed that 
the psychosis had certainly also existed at the time of the killing. The 
appeal court acquitted the applicant on the ground of mental disorder 
and directed that he should be detained for years in the psychiatric 
hospital of Aversa. During this detention, the applicant applied three 
times to be discharged. he argued a violation of the Article 5, stating 
that at the time the appeal court gave its judgment he was no longer 
suffering from a mental disorder. he maintained that the appeal court 
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had ordered his detention without having regard to his state of health on 
the date of judgment.

The Court decided that «to comply with Article 5 § 1, the 
confinement in question must have been effected in accordance with 
a procedure prescribed by law, have been lawful and have involved a 
person of unsound mind. It was only the last test which was, according to 
the applicant, not satisfied; there was no dispute as regards the other two  
The Court would recall that in deciding whether an individual should be 
detained as a person of unsound mind, the national authorities are to be 
recognized as having a certain margin of appreciation since it is in the 
first place for the national authorities to evaluate the evidence adduced 
before them in a particular case; the Courts task is to review under the 
Convention the decisions of those authorities. An individual cannot be 
considered to be of unsound mind for the purposes of Article 5 § 1 and 
deprived of his liberty unless the following three minimum conditions 
are satisfied: he must be reliably shown to be of unsound mind; the 
mental disorder must be of a kind or degree warranting compulsory 
confinement; and the validity of continued confinement depends upon 
the persistence of such a disorder. The Court, therefore, established, that 
on the basis of the evidence before it, it does not consider that it has been 
established that the applicants detention continued beyond the period 
justified by his mental disorder. There has therefore been no violation of 
Article 5 § 1 [7].

In Herczegfalvy v. Austria (1992), the European Court upheld the 
longterm use of physical restraints where such practice is determined 
to constitute «medical necessity.» Rosenthal called on the Special 
Rapporteur to repudiate the doctrine of medical necessity [8]. In 1976, 
when the applicant was serving a prison sentence, further criminal 
proceedings were brought against him for assaults on prison officers 
and other detainees and serious threats against judges. On completion 
of the original sentence on May 1977 he remained in prison and from 
January 1978 was detained in an institution for mentally ill offenders, 
for part of the time on the basis of pretrial detention, and for part of the 
time as detention following a final judgment. he remained there until his 
conditional release on 28 November 1984. According to the Court, none 
of the periods of detention in issue, which had come under paragraph 1 
(c) of Article 5 of the time and paragraph 1 (e) for the remaining time, 
had violated those provisions; the decisions of the relevant authorities 
had complied with the national law and had not been arbitrarily. The 
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Court stated, that «in order to justify detention, the fact that a person is 
«of unsound mind» must be established conclusively, except in case of 
emergency. To this end an objective medical report must demonstrate 
to the competent national authority the existence of a genuine mental 
disturbance whose nature or extent is such as to justify such deprivation 
of liberty, which cannot be extended unless the mental disturbance 
continues» [9]. however, the Court decided that there had therefore been 
a violation of Article 5, para 4 [10]. 

The Court examined the essential (practical) aspect of the lawful 
detention in Aerts v. Belgium (1998), where the applicant, who was 
charged with an assault causing its victim to be certified unfit for work, 
having attacked his exwife with a hammer. Later in the court he was 
assessed to be mentally ill. The applicant was detained for medical 
therapy in the psychiatric wing of a prison. he, therefore, complained that 
the prison was not an appropriate facility for a person with mental illness 
and that he did not receive regular medical attention. The Court decided 
that «there had been a breach of section 14 of the Social Protection Act of 
1 July 1964, which provided for the detention of a mentally ill person in a 
prison as a provisional measure only, pending designation by the relevant 
mental health board of the institution where he was to be detained. his 
continued detention on remand had therefore no longer had any legal 
basis». It furthermore established that «there must be some relationship 
between the ground of permitted deprivation of liberty relied on and 
the place and conditions of detention. In principle, the detention of a 
person as a mental health patient will only be lawful for the purposes of 
subparagraph (e) of paragraph 1 if effected in a hospital, clinic or other 
appropriate institution. The Court decided that there has been a breach 
of Article 5 § 1[11].

Applying by comparison the basic principles of the Article 5, para. 
1 (e), established in Winterwerp and further cases, the Court decided that 
the Article 5, para. 1 (e) had been violated in the abovementioned case of 
Enhorn v. Sweden. It said, that «the Article 5 § 1 (e) of the Convention 
refers to several categories of individuals, namely persons spreading 
infectious diseases, persons of unsound mind, alcoholics, drug addicts 
and vagrants. There is a link between all those persons in that they may 
be deprived of their liberty either in order to be given medical treatment 
or because of considerations dictated by social policy, or on both 
medical and social grounds. It is therefore legitimate to conclude from 
this context that a predominant reason why the Convention allows the 



411

persons mentioned in paragraph 1 (e) of Article 5 to be deprived of their 
liberty is not only that they are a danger to public safety but also that 
their own interests may necessitate their detention... Taking the above 
principles into account, the Court finds that the essential criteria when 
assessing the lawfulness of the detention of a person for the prevention 
of the spreading of infectious diseases are whether the spreading of 
infectious disease is dangerous to public health or safety, and whether 
detention of the person infected is the last resort in order to prevent the 
spreading of disease, because less severe measures have been considered 
and found to be insufficient to safeguard the public interest. When these 
criteria are no longer fulfilled, the basis for the deprivation of liberty 
ceases to exist [12]. 

The Court, however, decided, that «it is undisputed that the first 
criterion was fulfilled, in that the hIV virus was and is dangerous to 
public health and safety… It thus remains to be examined whether the 
applicant’s detention could be said to be the last resort in order to prevent 
the spreading of the virus, because less severe measures had been 
considered and found to be insufficient to safeguard the public interest». 
Referring to the government’s position, the Court stated that «the 
government have not provided any examples of less severe measures 
which might have been considered for the applicant in the period 
from 16 february 1995 until 12 December 2001, but were apparently 
found to be insufficient to safeguard the public interest» and decided that 
«in these circumstances, the Court finds that the compulsory isolation of 
the applicant was not a last resort in order to prevent him from spreading 
the hIV virus because less severe measures had not been considered and 
found to be insufficient to safeguard the public interest. Moreover, the 
Court considers that by extending over a period of almost seven years 
the order for the applicant’s compulsory isolation, with the result that 
he was placed involuntarily in a hospital for almost one and a half years 
in total, the authorities failed to strike a fair balance between the need 
to ensure that the hIV virus did not spread and the applicant’s right to 
liberty» [13].

As stated in the Chapter 2 of the International Council on human 
Rights Policy Report of 2012 on Sexual health and human Rights in the 
European Region this case has obvious connections to health and rights. 
first, it concerns basic rights such as liberty and selfdetermination 
when the state takes restrictive measures against an individual whose 
mere liberty is judged to be a danger to public health: «It also highlights 
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how the applicant’s sexuality as such was seen as dangerous by the 
Swedish state. The authorities had concluded that only detention could 
possibly prevent this man from engaging in reckless sexual behavior 
and thereby spread the infection, even though very few facts about his 
past behavior pointed in this direction. In relation to criminalization of 
hIV transmission, this case is relevant in that the Court emphasized that 
Swedish authorities had not complied with its international human rights 
obligations in its combat against the virus – as strongly urged by the 
UNAIDS (above). The use of criminal law or, here, administrative law 
with coercive elements, shall be used as a last resort in measures fighting 
hIV. here, coercive measures had been taken that were not deemed 
to be the last resort available to the authorities. The Court’s decision 
illustrates that states cannot exclude individuals from rights protection 
even though they carry the hIV virus; a holding of equal significance for 
issues of criminalization of hIV transmission» [14].

The decision of the Court in Enhorn v. Sweden was based on the 
compliance with the caselaw standards on the Article 5, para. 1 (e). 
however, the fact that the issue of hIVinfected persons’ compulsory 
confinement was only once raised at the level of the European Court 
of human Rights might not only prove the general satisfactory 
obedience of the hIV European guidelines by the States, but also by 
the lack of possible applicants’ access to the Court. In the situation 
when no relevant caselaw exists, an analogical application by the Court 
of the law, established in the cases concerning compulsory mental 
treatment, to the cases of prevention of infectious disease spreading 
has to be thoroughly considered. The main reason of the need for a 
careful application by comparison of the caselaw standards is that the 
compulsory psychiatric treatment usually accompanies one’s state of 
being not responsible, including criminally, for his/her actions; while an 
intentional spreading of hIV, in particular, constitutes a crime under the 
majority of European domestic criminal legal systems. Understanding 
that certain cases of detention to prevent spreading of infectious diseases 
may fall under the general European quarantine policies, allegations 
of intentional or negligent infection with the lethal disease of another 
person may constitute an opposite legal situation in comparison with 
compulsory mental treatment instead of criminal punishment. having a 
different legal nature, and appropriately sharing the standards of ’lawful 
detention’, both situations need more extensive interpretation for the 
relevant EChR caselaw to be properly applied.
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Н. В. Хендель. Захист біомедичних прав людини в практиці Євро-
пейського суду з прав людини. – стаття.
в статті проаналізований зміст та структура біомедичних прав лю
дини. розглянута практика Європейського суду з прав людини щодо 
захисту біомедичних прав людини. виявлені тенденції в розвитку 
міжнародноправових механізмів захисту біомедичних прав людини. 
Ключові слова: біомедичні права людини, конвенція про права лю
дини та біомедицину, Європейський суд з прав людини.

Н. В. Хендель. Защита биомедицинских прав человека в практи-
ке Европейского суда по правам человека. – статья.
в статье проанализировано содержание и структура биомедицин
ских прав человека. рассмотрена практика европейского суда по пра
вам человека по защите биомедицинских прав человека. выявлены 
тенденции в развитии международноправовых механизмов защиты 
биомедицинских прав человека.
Ключевые слова: биомедицинские права человека, конвенция о пра
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N. V. Hendel. Protection of biomedical human rights in practice of the 
European Court of Human rights. – Article.
In the article analyzed the content and structure of biomedical rights. 
The practice of the European Court of human Rights on the protection of 
biomedical human rights is considered. The tendency in the development 
of international legal mechanisms for the protection biomedical human 
rights is discovered.
Keywords: biomedical human right, Convention on human Rights and 
Biomedicine, European Court of human Rights.

Біомедичні права і права пацієнтів були відокремлені в окре
му категорію прав людини для реалізації і конкретизації права на 
здоров’я тільки у хх ст. На міжнародному рівні ці категорії пере
важно закріплені в рекомендаційних актах. виключенням є поло
ження конвенції ради Європи про захист прав та гідності людини 
у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини 1997 р.: 
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конвенції про права людини та біомедицину, яка була прийнята в 
1997 р. в місті ов’єдо (далі – конвенція 1997 р.). 

під правами пацієнта слід розуміти основні права людини, по
треба медичної допомоги, охорона власного здоров’я з точки зору 
забезпечення доступу до медичного обслуговування, рівноправ
ності, якості та ефективності такої допомоги. до прав пацієнтів 
відносять такі права, як право на рівний і справедливий доступ до 
медичної допомоги; право на безпечну та якісну медичну допомо
гу; право на фізичну і психічну цілісність і недоторканність; право 
на отримання медичної інформації; право виражати згоду, що за
снована на повній медичній інформації; право на вибір і відмову 
від медичного втручання; право на конфіденційність; право на не
доторканність особистого життя пацієнта; право на дотримання 
норм медичної етики стосовно пацієнта; право на відшкодування 
шкоди для здоров’я, яка завдана при наданні медичної допомоги; 
право на подання скарги і захист своїх прав та ін. 

права людини в сфері біомедицини, як зазначає г. г. караге
зян, це особливий комплекс прав людини, які реалізуються, як пра
вило, при застосуванні до нього сучасних медичних (біомедичних) 
технологій, що спрямовані на забезпечення повного і своєчасного 
доступу до досягнень біології та медицини з метою задоволення 
потреб та використання даних досягнень, як на благо конкретного 
індивіда, так і суспільства в цілому, а також для захисту людини, її 
життя, здоров’я та гідності від несприятливих наслідків біомедич
них технологій. до біомедичних прав відносять такі права, як пра
во на повагу анатомії людської особистості, право на отримання ін
формації про діагноз і прогноз власного стану, право брати участь 
у прийнятті рішень про вибір методів лікування, аж до відмови від 
лікування взагалі і т.п. виникнення цієї групи прав пов’язано як з 
розвитком і поглибленням, «проникненням» в біологічну сутність 
людини прав людини, так і власне з розвитком медицини і біології, 
виникненням нових аспектів прав людини.

таким чином, біомедичні права людини і права пацієнтів 
взаємозалежні категорії, однак, не поглинають один одного. за
гальним в даній категорії прав є їх предмет – реалізація права на 
здоров’я людини в широкому сенсі.

реалізація та захист біомедичних прав людини і прав пацієн
тів здійснюється переважно на національному рівні, тому забезпе
чення права на здоров’я – завдання національних систем охорони 
здоров’я, а в разі його порушення на судові органи держави.
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Незважаючи на те, що право на здоров’я відноситься до між
народних стандартів прав людини, забезпечення реалізації яких 
здійснюється як на національному, так і на міжнародному рів
нях, в даний час, ні на універсальному рівні, ні на регіональному 
рівні не створені спеціалізовані міжнародноправові механізми 
щодо захисту біомедичних прав. тим не менш, певних успіхів у 
захисті даних прав вдалося досягти в рамках ради Європи (рЄ) та 
Європейського союзу, а створені в даних інституціях механізми 
є найбільш ефективними. однак, початковим етапом формуван
ня концепції біомедичних прав стало осмислення забезпечення 
прав людини при проведенні медичних експериментів. першими 
міжнародними документами, що містять дані положення стали: 
Нюрнберзький кодекс 1947 р., гельсінська декларація 1964 р., то
кійська декларація 1975 р.1

у контексті правового регулювання біомедичних прав осо
бливе значення має конвенція 1997 р.2 На думку Є. в. тарасянц, 
метою конвенції 1997 р. є конкретизація та розвиток положень Єв
ропейської конвенції про захист прав людини та основоположних 
свобод 1950 р. [2, c. 68]. таким чином, конвенція 1997 р. усуває 
«пробільність» в європейському механізмі захисту прав людини 
відносно біомедичних прав, які безпосередньо не захищаються 
конвенцією 1950 р. 

положення конвенції 1997 р. стосуються як проведення біо
медичних досліджень, так і використання результатів цих дослі
джень у медичній практиці. у її тексті міститься зобов’язання 
«здійснити всі необхідні кроки по вдосконаленню свого національ
ного законодавства з тим, щоб воно відображало положення цієї 
конвенції» (ст. 1).

у конвенції закріплені в якості стандартів наступні біоме
дичні права: право на дотримання цілісності особистості, право 
на доступну медичну допомогу, право на згоду на медичне втру
чання, право на повагу до приватного життя, право ознайомитися 
з будьякою зібраною інформацією про своє здоров’я, заборона на 

1 у токійській декларації, яка була ухвалена на 29й генеральній асамблеї всесвітньої 
асоціації лікарів в 1975 р., містяться керівні принципи для лікарів, що стосуються 
катувань та інших жорстоких, нелюдських чи таких, що принижують гідність видів 
поводження і покарання у зв’язку із затриманням та ув’язненням.

2 станом на червень 2013 р. конвенцію про біомедицину підписали 35 держав, з них 
29 держав її ратифікували [1].
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використання будьяких частин людського тіла з метою отримання 
прибутку.

як зазначають м. казіні, г. гамбіно, а. спаньйоло, в тек
сті конвенції 1997 р. біомедичні права свідомо не впорядковані 
та не деталізовані, а подані узагальнено, з описом основних на
прямів, яких повинні дотримуватися держави, які взяли на себе 
зобов’язання за даним договором [3, c. 123]. з цього випливає, що 
конвенція 1997  р. носить рамковий характер, встановлює стандар
ти у сфері біомедичних прав, з подальшою деталізацією зобов’язань 
у сфері біомедичних прав в протоколах.

згідно зі ст. 31 конвенції 1997 р., можуть укладатися додаткові 
протоколи, спрямовані на застосування і розвиток викладених у 
ній принципів у конкретних сферах. при цьому, кожен протокол 
має таку ж юридичну чинність, що і сама конвенція. в даний час 
вже розроблено три додаткових протоколи: додатковий протокол 
до конвенції про захист прав і гідності людини у зв’язку із засто
суванням досягнень біології та медицини, який стосується забо
рони клонування людських істот (париж, 12 січня 1998 р.); додат
ковий протокол до конвенції про права людини та біомедицину 
щодо трансплантації органів і тканин людини (страсбург, 24 січня 
2002  р.)1; додатковий протокол до конвенції про права людини та 
біомедицину в галузі біомедичних досліджень (страсбург, 25 січня 
2005 р.).

таким чином, розвиток права на здоров’я привів до виділення 
окремого компоненту біомедичних прав людини, що є конкретиза
цією і деталізацією права на здоров’я в біомедичній сфері (питан
ня трансплантації, клонування, біомедичних дослідів). реалізація 
цих прав обумовлена розширенням міжнародного співробітництва 
з урахуванням розвитку медицини, та переведенням його на уні
версальний рівень, що обумовлює розвиток міжнародноправового 
регулювання співробітництва в сфері охорони здоров’я.

однією з інституцій рЄ є керівний комітет з біоетики, який 
розробляє документи, які згодом затверджуються парламент
ською асамблеєю та комітетом міністрів рЄ [4]. до завдань ко
мітету входить: вивчення етичних, правових проблем і проблем, 

1 до прийняття протоколу, дане питання регулювалося Європейською угодою щодо 
обміну реактивами для визначення типів тканини 1974 р.; резолюцією щодо відпо
відності законодавств державчленів ради Європи в області видалення, імплантації 
та трансплантації людських тканин 1978 р.; рекомендацією, що стосуються міжна
родного обміну та трансплантації людських тканин 1979 р.
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що стосуються прав людини, у зв’язку з розвитком біомедицини; 
здійснення роботи з метою гармонізації політики державчленів і 
розробка відповідних правових актів з етичних і правових питань, 
пов’язаних з даною специфічною сферою, включаючи захист люд
ських ембріонів і генетику, що також передбачає розробку додатко
вих протоколів до конвенції 1997 р.; здійснення діяльності з метою 
спрощення імплементації принципів конвенції 1997 р. і додатко
вих протоколів до неї; співробітництво з іншими міжнародними 
організаціями та Єс.

також Європейський суд з прав людини (далі – Єспл) у своїх 
рішеннях робить посилання на роботу керівного комітету з біо
етики ради Європи, наприклад, вілкінсон проти сполученого ко
ролівства.

важливим питанням є наявність міжнародних механізмів 
захисту біомедичних прав людини. у рамках конвенції 1997 р. 
створений специфічний механізм тлумачення її положень. важли
вим положенням є ст. 29 конвенції 1997 р., згідно з якою Єспл 
може виносити висновки з правових питань, що пов’язані з тлума
ченням її положень, які носять рекомендаційний характер. Єспл 
може, не посилаючись безпосередньо на якусь конкретну справу, 
що знаходиться в судочинстві, надавати консультативні висновки 
з правових питань, які стосуються тлумачення конвенції 1997 р., 
на прохання: уряду однієї із сторін конвенції 1997 р., проінформу
вавши про це інші сторони; керівного комітету з біоетики. даний 
механізм є важливим для розвитку біомедичних прав людини, й 
на нашу думку, може стимулювати закріплення та імплементацію 
положень конвенції 1997 р. як на міжнародному так і на внутріш
ньодержавному рівнях. 

однак, звернень по тлумаченню конвенції з біомедицини в 
Єспл з боку учасників конвенції та керівного комітету з біоети
ки поки не надходило.

Є. в. тарасянц акцентує увагу на тому факті, що ще в період 
розробки конвенції 1997 р. Єспл розглядав значну кількість скарг, 
і було б нерозумним наділяти його повноваженнями по розгляду 
додаткової категорії справ [2, c. 69]. тим не менш, недоліком кон
венції 1997 р. деякі автори вважають відсутність можливості звер
нення до Єспл для захисту порушених прав [2, c. 69]. так само, 
заявник в Єспл не може обґрунтовувати свої вимоги виключно 
на нормах конвенції 1997 р. у відповідності зі ст. 35 Європейської 
конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 р.
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проте, у низці справ, Єспл посилається на положення кон
венції про права людини та біомедицину 1997 р.

так, у справі гласс проти сполученого королівства розгляда
лося порушення права на повагу до приватного життя, і, зокрема, 
права на особисту недоторканність, а саме стосуються згоди на ме
дичне втручання. Єспл було визнано, що рішення про здійснен
ня лікування всупереч запереченням пацієнта (або його законного 
представника) свідчить про наявність втручання в право на повагу 
до його приватного життя та його право на фізичну недоторкан
ність [5]. також Єспл в рішенні по даній справі підтвердив, що 
така згода має бути добровільною, ясно вираженою та проінфор
мованою, тобто Єспл застосував положення конвенції про права 
людини та біомедицину 1997 р. до конкретної справи. Єспл по
становив, що не вважає законодавство, яке застосовувалось спо
лученим королівством в тій чи іншій мірі несумісним з принципа
ми, встановленими в конвенції про права людини та біомедицину 
1997 р. [2, c. 79]. таким чином, Єспл може оцінити відповідність 
внутрішньодержавного законодавства принципам конвенції про 
права людини та біомедицину 1997 р.

у рішеннях кіпр проти туреччини, вo проти Франції (при 
тлумаченні поняття «втручання»), еванс проти сполученого ко
ролівства, hülya ÖZALP проти туреччини (ст. 5 право на згоду), 
Juhnke проти туреччини, VC проти словаччини (порушення ст. 5 
конвенції про права людини та біомедицину 1997 р., на яку по
силався заявник в конституційний суд словаччини) Єспл також 
посилався на положення конвенції 1997 р.

захист біомедичних прав безпосередньо Європейською кон
венцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. 
не передбачено, але звернення можливе за низкою статей конвенції 
1950  р., та така практика існує, наприклад, при порушенні статей 2, 
3, 6, 8.

зокрема, у разі порушення біомедичних прав людини можна 
посилатися на ст. 2 (право на життя), ст. 3 (заборона тортур), ст. 6 
(право на справедливий судовий розгляд), ст. 8 (право на повагу до 
приватного та сімейного життя) конвенції 1950 р., що підтверджу
ється судовою практикою [6]. 

порушенням біомедичних прав є проведення біомедичних до
слідів без згоди випробуваного, що можна віднести до нелюдсько
го поводження і дані дії підпадають під дію ст. 3 конвенції 1950  р. 
у рішенні по справі х. проти данії, було визнано, що лікування 
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експериментального характеру без згоди пацієнта може в пев
них випадках розглядатися як дія, що суперечить ст. 3 конвенції 
1950  р. також було зазначено, що дане твердження не відноситься 
до випадків скоєння за згодою пацієнта операції, в ході якої лікар 
використовує новий інструмент [7]. 

Нами проаналізована практика Єспл, пов’язана із захистом 
біомедичних прав, що дозволило виділити кілька груп справ1:

до першої групи ми можемо віднести справи, пов’язані з по
рушенням репродуктивних прав людини, наприклад, видати право 
на легальний аборт (д. проти ірландії, Tysiąc проти польщі, A, B, 
C проти ірландії, Z проти польщі), право на медичну допомогу 
(еванс проти сполученого королівства, діксон проти сполучено
го королівства, S.h. та інші проти австрії), право на смерть (до-
ведення до самогубства) (санлес проти іспанії, Pretty проти спо
лученого королівства, ернст хаас проти Швейцарії, ульріх кох 
проти Німеччини.

у другу групу можна виділити справи, пов’язані з порушен
ням права на згоду на медичне обстеження або лікування. загаль
ні питання права згоди на медичне обстеження або лікування 
були розглянуті в справі hoffmann проти австрії, glass проти 
сполученого королівства, Jalloh проти Німеччини, Bogumil проти 
португалії. питання згоди на гінекологічне обстеження розгля
дались в справах Juhnke проти туреччини, Salmanoğlu і Polattas 
проти туреччини. Згода на операцію стерилізації – V.C. проти 
словаччини. 

до третьої групи відносяться справи, які пов’язані з порушен
ням прав вілінфікованих, наприклад, питання пов’язані із загро-
зою зараження ВІЛ – Arcila henao проти Нідерландів, N. проти 
сполученого королівства; ізоляції ВІЛінфікованих – Enhorn 
проти Швеції; питання конфіденційності – I. проти Фінляндії, 
Armonien проти литви, Biriuk проти литви, Colak and Tsakiridis 
проти Німеччини; питання пов’язані з превентивними заходами 
та доступу до лікування – Shelly проти сполученого королівства, 
алексанян проти росії. 

до четвертої групи належать справи, пов’язані з правом зна-
ти своїх біологічних батьків – Odièvre проти Франції, Jaggi проти 
Швейцарії, Phinikaridou проти кіпру. 

1 дана класифікація здійснена на підставі доповіді дослідного відділу Європейського 
суду з прав людини про біоетику та прецедентного права Єспл [8].
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таким чином, сучасне міжнародне право не містить спеціаль
них механізмів захисту біомедичних прав, хоча виділяє їх в якос
ті самостійної категорії. тим не менш, захист цих прав можливий 
через існуючі міжнародні механізми захисту інших прав людини, 
перш за все, права на життя, заборону катувань, недоторканність 
приватного життя. однак, у зв’язку з посиленням національних 
механізмів забезпечення та захисту біомедичних прав, з одного 
боку, та розвитком біомедичних технологій, з іншого, можна про
гнозувати появу спеціальних міжнародних механізмів захисту біо
медичних прав.
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А. О. Волчкова. Использование концепции «свободы усмотрения» 
Европейским судом по правам человека. – статья.
статья посвящена описанию сложных очертаний концепции 
«свободы усмотрения» и выявлению позитивных и негативных ас
пектов при использовании данной концепции европейским судом по 
правам человека.
Ключевые слова: права человека, европейский суд по правам чело
века, универсальные стандарты, концепция «свободы усмотрения».

O. O. Volchkova. The Application of the margin of appreciation con-
cept by European Court of Human rights. – Article.
The article is devoted to describing the complex configurations of the mar
gin of appreciation concept and identifying positive and negative aspects.
Keywords: human rights, the European Court of human Rights, universal 
standards, the concept of «margin of appreciation».

общепризнанным является то, что права человека облада
ют такими свойствами как универсальности, неотъемлемости и 
верховенства. Это служит основанием для того, чтобы признать 
наличие определенных общих стандартов прав человека и юри
дически недействительным любой законодательный акт, который 
противоречит или нарушает эти права. однако без возможной 
судебной защиты права человека имели бы декларативный харак
тер. внутригосударственный механизм защиты прав человека на 
практике не всегда способен и в состоянии разрешить ситуацию, 
связанную с нарушением прав человека. в целях признания, со
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блюдения и реализации возникает необходимость в создании 
дополнительных механизмов защиты. На основе европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод был создан 
особый механизм защиты – европейский суд по правам человека 
(еспч).

особенность деятельности еспч проявляется в том, что в 
дополнение к обеспечению справедливости в отдельных случаях, 
суд проводит работу по выявлению и укреплению универсальных 
стандартов защиты прав человека. при разрешении дел суд руко
водствуется как конкретными положениями конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, так и идеями справедливости. 
данный процесс достигается путем толкования положений кон
венции и соответствующих протоколов. 

особое внимание следует обратить на вопрос о принятии реше
ний еспч. На сегодняшний день среди ученыхмеждународников 
особое внимание уделено вопросу об использовании концепции 
«свободы усмотрения» как механизма принятия решений в рамках 
еспч. 

концепция «свободы усмотрения» основана на том, что каж
дое общество обладает определенной свободой и самостоятель
ностью в разрешении конфликта. к. дегтярев определяет свободу 
усмотрения, как предоставленную государству судом возможность 
действовать при этом ограничивая объем прав, предусмотренных 
конвенцией [1].

концепция «свободы усмотрения» прочно укоренилась в 
судебной практике еспч. применяя данную концепцию, суд 
вводит самоограничения на право пересмотра, признавая, что 
национальные власти способны гораздо лучше урегулировать 
спор. таким образом, данный механизм охватывает отношения 
между судом и внутренним правопорядком государства. 

в данном докладе предполагается обсудить как негативные, 
так и позитивные стороны данной концепции, которые позволяют 
в значительной мере оценить ее способности. 

первый довод в защиту данной концепции объясняет, что 
данный механизм является средством для продвижения демо
кратических принципов и балансирования международных и 
национальных интересов. во внимания принимаются историчес
кие, культурные и религиозные различия в европейских странах. 
второй довод является продолжением первого. как отмечает, м. 
вила, данный механизм обеспечивает гибкость, необходимую, для 
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легитимизации авторитета суда на решения государства в защите 
прав, и в то же время отражает демократический плюрализм, су
ществующий в европе [2]. такое его обоснование позволяет заме
тить, что данный инструмент используется для защиты ценностей 
культурного многообразия различных государств.

с другой стороны, критика концепции сводиться к тому, 
что данный инструмент идет в разрез с концепцией универсаль
ности прав человека, тем самым воспринимается как механизм 
двойных стандартов, подрывая авторитет международных ин
станций. Большинство ученых сходятся на том, что использова
ние концепции «свободы усмотрения» достаточно непредсказуемо 
и носит неоднозначный характер. Ф. де лондрас и к. дегтярева 
доказывают, что этот феномен вызывает существенные нарекания 
с точки зрения конституционализма, как минимум изза потенци
альной угрозы, которую он несет для гармонизации права, а также 
сомнительной методологической базы [3].

таким образом, концепция «свободы усмотрения» является 
наиболее спорным «продуктом» европейского суда по правам чело
века. Безусловно, она имеет свои слабые стороны: большая степень 
неопределенности и относительности, отсутствие четких факторов 
и параметров. конечно, это не означает, что данная концепция не 
должна занимать место в международной системе контро ля в об
ласти прав человека. однако она и не должна оправдывать нару
шения прав человека, на основе культурного многообразия и тех 
или иных предпочтений. данный механизм должен учитывать 
реальные потребности и лучше служить интересам правосудия и 
защиты прав человека, тем самым обеспечивать баланс между раз
витием и стабильностью. 
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УНІВЕРСАлЬНА ЮРиСДиКЦІя ЩОДО АКТІВ 
КАТУВАНЬ У пРЕЦЕДЕНТНОМУ пРАВІ 

ЄВРОпЕЙСЬКОГО СУДУ З пРАВ лЮДиНи

К. М. Гайдей. Універсальна юрисдикція щодо актів катувань 
у прецедентному праві Європейського суду з прав людини. – 
стаття.
стаття присвячена розгляду правової позиції Європейського суду з 
прав людини щодо концепції універсальної цивільної та універсаль
ної кримінальної юрисдикції та їхнього застосування при розгляді 
судами справ про скоєння актів катувань. На підставі двох справ із 
судової практики Єспл, справа альадсані проти великобританії 
та справа ульд дах проти Франції, автором проаналізовані висновки 
Єспл відносно того, чи може державний імунітет перешкоджати за
стосуванню універсальної юрисдикції судами інших держав у ци
вільних справах за позовами про відшкодування завданої катуван
нями шкоди, або закон про амністію – у кримінальних справах про 
катування, і за яких умов допускається таке обмеження використан
ня універсальної юрисдикції. у результаті проведення порівняль
ного аналізу, автор доходить до висновку, що Єспл притримується 
обмеженого підходу до застосування універсальної юрисдикції у 
цивільних справах за позовами жертв катувань про відшкодування 
заподіяної шкоди порівняно із позицією суду щодо принципу уні
версальної юрисдикції в кримінальному судочинстві.
Ключові слова: універсальна кримінальна юрисдикція, універсальна 
цивільна юрисдикція, заборона катувань.

Е. Н. Гайдей. Универсальная юрисдикция в отношении пыток 
в прецедентом праве Европейского суда по правам человека. – 
статья.
в статье рассматривается правовая позиция европейского суда по 
правам человека относительно концепции универсальной граж
данской и универсальной уголовной юрисдикции и их применения 
судами при рассмотрении дел о совершении пыток. На основа
нии двух дел из судебной практики еспч, дело альадсани про
тив великобритании и дело ульд дах против Франции, автором 
проанализированы выводы еспч относительно того, может ли 
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государственный иммунитет препятствовать применению универ
сальной юрисдикции судами других государств в гражданских де
лах по искам о возмещении причиненного пытками вреда, или закон 
об амнистии – в уголовных делах о пытках, и при каких условиях 
допускается такое ограничение применения универсальной юрис
дикции. в результате проведенного сравнительного анализа, автор 
приходит к выводу о том, что еспч избрал ограниченный подход 
к применению универсальной юрисдикции в гражданских делах по 
искам жертв пыток о возмещении причиненного вреда в сравнении с 
позицией суда относительно принципа универсальной юрисдикции 
в уголовном судопроизводстве.
Ключевые слова: универсальная уголовная юрисдикция, уголовная 
гражданская юрисдикция, запрет пыток.

K.M. Gaidei. universal Jurisdiction for Torture in Case Law of the 
European Court of Human rights. – Article.
The article is devoted to the legal approach of the European Court of hu
man Rights to the concept of universal civil and universal criminal ju
risdiction and their application by courts when trying cases on acts of 
torture. The article focuses on the study of two pieces of the EChR case 
law, namely the case AlAdsani v. great Britain and the case Ould Dah 
v. france. The author has analyzed EChR conclusions in the aforemen
tioned cases about whether state immunity constitutes a procedural bar 
to civil suits on damage for victims of torture in national courts of states, 
when such cases are grounded on the principle of universal jurisdiction; 
whether a national law on amnesty has the same effect in criminal cases 
on acts of torture; and under which conditions such limitations can be im
posed with regard to universal jurisdiction application. In the result of the 
comparative analysis the author has reached a conclusion that the EChR 
chose rather a restrictive approach to universal jurisdiction application in 
civil suits on damage for victims of torture in comparison to the Court’s 
position on the principle of universal jurisdiction in criminal proceedings.
Keywords: universal criminal jurisdiction, universal civil jurisdiction, 
prohibition of torture.

метою цією статті є встановлення правової позиції Європей
ського суду з прав людини (далі ЄСПЛ або Суд) щодо концепції 
універсальної цивільної та універсальної кримінальної юрисдик
ції та їхнього застосування при розгляді судом справ про скоєн
ня актів катувань. універсальна юрисдикція в її абсолютному 
або обмеженому розумінні дозволяє ініціювати судовий розгляд 
справи в національних судах держави, іншої ніж та, де правопо
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рушення були скоєні, та іншої ніж та, громадянами якої є безпо
середньо правопорушники [1, c. 745]. прихильники абсолютного 
підходу до розуміння універсальної юрисдикції стверджують, що 
згідно цього юрисдикційного принципу справу може бути роз
почато навіть за відсутності підозрюваного на території держави 
судового розгляду (так званий судовий процес in absentia) та неза
лежно від національності жертв [2, c. 26; 3, c. 11; 4, c. 165]. однак 
на практиці застосування універсальної юрисдикції доволі часто 
обмежується через конфлікт правових норм, оскільки приписи 
інших міжнародноправових норм можуть перешкоджати прове
денню судового процесу на підставі універсальної юрисдикції, як 
наприклад, застосування імунітетів або посилання на закон про 
амністію.

у зв’язку з цим доречним та необхідним є дослідження по
зиції Єспл відносно того, чи може державний імунітет або закон 
про амністію перешкоджати застосуванню універсальної юрис
дикції судами держав у цивільних та кримінальних справах про 
катування, і за яких умов допускається таке обмеження викорис
тання універсальної юрисдикції. з судової практики Єспл для 
даного аналізу особливий інтерес становлять дві справи – справа 
альадсані проти великобританії (рішення суду від 21 листопада 
2001 року) та справа ульд дах проти Франції (рішення суду від 
17 березня 2009 року). у першій з них заслуговує на увагу позиція 
суду про співвідношення норм, якими регулюється можливість за
стосування універсальної цивільної юрисдикції, тобто право особи 
(індивідууму) подати екстратериторіальний цивільний позов про
ти іноземної держави про відшкодування шкоди, завданої внаслі
док катувань, та норм про застосування державного імунітету в 
таких цивільних справах. у другій справі суд розглядав питання 
щодо можливості національного закону про амністію становити 
процесуальну перешкоду для судів інших держав у кримінально
му судочинстві по кримінальній справі про притягнення іноземця 
до відповідальності за вчинення актів катувань, коли такий судо
вий процес ґрунтується на принципі універсальної юрисдикції. 
аналіз обох цих справ дозволяє визначити правову позицію Єспл 
стосовно умов та меж застосування універсальної цивільної та 
універсальної кримінальної юрисдикції при розгляді цивільних і 
кримінальних справ, пов’язаних з вчиненням таких міжнародних 
злочинів, як катування.
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відповідно до хронології справ, доцільно спершу звернутися 
до розгляду справи альадсані проти великобританії. у справі 
альадсані проти великобританії заява обґрунтовувалась тим, 
що надання судом великобританії урядові кувейту імунітету від 
притягнення до цивільної відповідальності порушує, зокрема, 
право заявника користуватися правом на свободу від катувань та 
право на відшкодування шкоди, завданої йому катуваннями. за
явник, пан альадсані (військовий льотчик за фахом), під час пе
ребування в кувейті приймав участь в обороні проти іраку і там 
був підданий жорстоким катуванням та жорстокому поводженню 
з боку шейха, родича еміра кувейту та дуже впливової людини в 
країні, а також незаконно утримувався в слідчому ізоляторі дер
жавної служби безпеки кувейту. внаслідок катувань і жорстоко
го поводження пану альадсані було завдано важких фізичних та 
глибоких душевних травм, і він проходив довгий курс лікування та 
реабілітації. після повернення до великобританії пан альадсані 
подав позов до цивільного суду проти уряду кувейту. спочатку 
заявник отримав дозвіл на передачу судового наказу кувейтській 
владі поза юрисдикцією Британського суду. однак після апеляцій
ного перегляду справи верховний суд великобританії постановив, 
що уряд кувейту має право вимагати надання імунітету від при
тягнення до цивільного суду.

Єспл підтримав державний суверенний імунітет, який було 
надано кувейтові верховним судом великобританії у цивільній 
справі, ініційованій у британському суді. Необхідно підкреслити, 
що верховний суд великобританії прийняв відповідне рішення, 
не зважаючи на те, що попередні судові інстанції сполученого 
королівства все ж таки встановили відповідальність кувейту за 
шкоду, заподіяну пану альадсані актами катування, скоєними 
представниками кувейту. велика палата Єспл одностайно вине
сла рішення у справі альадсані проти сполученого королівства 
про відсутність порушення ст. 3 Європейської конвенції з прав лю
дини (далі ЄКПЛ) стосовно права бути захищеним від катувань; 
дев’яттю голосами проти восьми – про відсутність порушення ст. 6  
ч. 1 Єкпл про право на справедливий суд. а відхиливши заяви 
щодо порушення вищезазначених статей, судові не довелося пере
ходити до розгляду заявленого порушення ст. 13 Єкпл про право 
на ефективний засіб юридичного захисту.
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особливий інтерес становить пояснення судом певних пра
вових положень стосовно державного імунітету проти цивільно
го позову про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю актами 
катувань. так, обгрунтовуючи надання державного імунітету у 
цивільній справі за позовом про відшкодування шкоди, завданої 
внаслідок катувань, Єспл послався на доклад «про юрисдикційні 
імунітети держав та їхньої власності» 1999 р. робочої групи комісії 
з міжнародного права (International Law Commission; далі КМП), 
в якому зазначається низка цивільних позовів до муніципальних 
судів, зокрема сШа та сполученого королівства, проти окремих 
держав щодо випадків скоєння катувань на території держави, ін
шої ніж держава суду. робоча група кмп вказала на те, що не зва
жаючи на окремі випадки, коли національні суди враховували, що 
порушення норм про захист прав людини, які є нормами jus cogens, 
виключає можливість держави застосовувати державний імунітет, 
зазвичай клопотання про надання державного імунітету в таких 
справах задовольнялись судами. свої висновки робоча група кмп 
проілюструвала рядом справ у національних судах сШа, Нової 
зеландії та сполученого королівства, у тому числі пославшись і 
на справу в національних судах різних інстанцій великобританії 
«альадсані проти уряду кувейту».

при цьому, суд зауважив, що робоча група кмп навела два 
нових на той час підтвердження того, що держава не може ви
магати надання імунітету у разі грубих порушень прав людини. 
поперше, доказом цього являється поправка, яка була внесена до 
закону сШа «про імунітет іноземних держав» і встановила нове 
обмеження при наданні імунітету, яке було введено в дію ст. 221 
закону сШа «про боротьбу із тероризмом та ефективне встанов
лення смертної кари» 1996 р. ця стаття може застосовуватись до 
позовів проти держави, оголошеної державним секретарем сШа 
пособником тероризму, про компенсацію шкоди здоров’ю та з при
воду спричинення смерті, які стали результатом катувань, вбив
ства, диверсії на повітряному судні або захвату заручників, але за 
умови, що жертва чи позивач повинні бути громадянами сШа на 
момент скоєння цих дій.

подруге, свідченням того, що державний імунітет не може 
бути застосований у випадках грубого порушення прав людини, є 
постанова палати лордів у справі «Ex parte піночет (№ 3)». рішен
ням у справі «звинувачення проти центрального оплачуваного 
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магістрату Боу стріт та інших, ex parte піночет угарте (№ 3)» від 
24 березня 1999 [2000] р., палата лордів встановила, що колишній 
президент чилі сенатор піночет може бути виданий іспанії на під
ставі звинувачень у діях, які вважались кримінально караними в 
сполученому королівстві у той час, коли вони були, як можна при
пустити, скоєні. Більшість членів палати лордів, які виконували 
судові функції, зробило висновок, що катування, які мали місце 
за межами юрисдикції сполученого королівства, не є злочином 
у сполученому королівстві доти, поки не набере чинності ст. 134 
закону «про кримінальне судочинство» 1988 р., якою передбаче
но, що катування, незалежно від того, де вони скоєні, є в сполуче
ному королівстві кримінально караним діянням, підсудним бри
танським судам на підставі законів сполученого королівства. Не 
дивлячись на те, що згідно частини іі закону «про державний іму
нітет» 1978 р., колишній голова держави користується імунітетом 
стосовно юрисдикції сполученого королівства з кримінальних 
справ за дії, які були скоєні під час його офіційного перебування на 
посаді, більшість палати зазначає, що катування вважаються між
народним злочином та заборонені нормами jus cogens. до того ж 
конвенція ооН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 
встановила загальну юрисдикцію для всіх державсторін відносно 
катувань, здійснюваних державними посадовими особами. пала
та лордів, при цьому, чітко вказала, що її висновок про імунітет 
ratione materiae стосовно юрисдикції в кримінальних справах нія
ким чином не стосується імунітету ratione personae інших суверен
них держав відносно юрисдикції в цивільних справах, які пов’язані 
з вчиненням катувань.

На підставі вищезазначених та інших правових положень, а 
також з врахуванням доводів сторін, Єспл дійшов наступного ви
сновку. для того, щоб визначити, чи мало місце порушення ст. 6  
ч. 1 Єкпл з боку великобританії проти пана альадсані, суд 
проаналізував, чи було в даному випадку порушено і обмежено 
особисте право на справедливий суд згідно закону. з цією метою 
суд зазначив, що імунітет держави від звичайної цивільної від
повідальності є однією із концепцій міжнародного права, яка роз
вилася із принципу par in parem non habet imperium (з латинської 
«рівний не має влади над рівним»), згідно якого одна держава не 
може підпадати під юрисдикцію іншої держави. Єспл вирішив, 
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що надання імунітету державі у цивільних справах проти неї пе
реслідує законну мету – відповідність принципам міжнародного 
права, – що сприяє підтриманню ввічливості та добрих відносин 
між державами на підставі поваги суверенітету іншої держави. суд 
вказав, що в даному випадку обмеження права заявника було про
порційним по відношенню до поставленої мети.

однак, стосовно міжнародноправового характеру катувань, 
суд зазначає, що право бути захищеним від катувань є абсолют
ним правом, жодне виключення стосовно якого не допускається за 
жодних обставин, згідно змісту самої Єкпл та прецедентного пра
ва Єспл (наприклад, постанова Єспл у справі «аксой проти тур
ції» від 18 грудня 1996 р. та інші згадані у ній справи). суд також 
відмитив, що принцип заборони катувань отримав статус загальної 
норми, або норми jus cogens, пославшись на рішення міжнародно
го кримінального трибуналу з колишньої югославії від 10  грудня 
1998 р. у справі «звинувачення проти Фурундзія» та думку палати 
лордів у справі «Ex parte піночет (№ 3)». разом з тим Єспл роз
різняє вищеназвані справи та справу альадсані на підставі того, 
що згадані дві справи стосуються кримінальної відповідальності 
фізичної особи за вчинення катувань, а справа альадсані стосу
ється імунітету держави від цивільної відповідальності за шкоду, 
завдану актами катувань на території цієї держави. відзначаючи 
спеціальний характер заборони катувань, Єспл не знайшов у жод
ному із джерел міжнародного права підтвердження того, що у цій 
та подібних справах держава не може користуватись імунітетом 
від цивільної відповідальності за позовами про відшкодування за
вданої катуваннями шкоди, поданими проти такої держави до су
дів іншої держави.

отже, у справі альадсані Єспл дійшов висновку, що не зва
жаючи на зростаюче визнання першочергової важливості заборони 
катувань, немає підстав у міжнародному праві для визнання того, 
що держави не можуть користуватись імунітетом проти цивільних 
позовів про відшкодування шкоди, спричиненої здоров’ю внаслі
док катувань, які мали місце поза межами території державсторін 
Єкпл, а тому закон великобританії 1978 р., який надає імунітет 
державам відносно позовів про відшкодування шкоди, завданої 
здоров’ю катуваннями, якщо тільки шкода не була завдана на те
риторії сполученого королівства, відповідає обмеженням, які за
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гальновизнані міжнародним співтовариством як частина доктрини 
державного імунітету.

вочевидь, рішення з даної справи суд прийняв не на користь 
жертви актів катувань, які за визнанням як національних судів ве
ликобританії, так і Єспл, мали місце проти пана альадсані. в на
уковій літературі це рішення Єспл привернуло значну увагу, і де
які автори виступили з різкою критикою обґрунтування висновків 
суду. критики рішення Єспл у справі альадсані проти велико
британії наводяться різні аргументи. деякі науковці відзначають, 
що таке рішення Єспл про застосування державного імунітету 
від цивільної відповідальності має подвійне значення у якості пе
решкоди для здійснення судочинства у цивільних справах [5, c. 24]. 
поперше, надання імунітету представляє процедурну перешкоду, 
оскільки унеможливлює провадження у судовій справі за цивіль
ним позовом в національних судах юрисдикції держави іншої від 
тої, де правопорушення безпосередньо сталися. подруге, що має 
більше значення, надання таких імунітетів може суттєво обмеж
увати та порушувати права жертв, постраждалих від вчинених 
актів катувань, які підпадають під ознаки міжнародних злочинів. 
Більш того, надання державного імунітету проти цивільних позо
вів про відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю катуваннями, 
може розглядатися як таке, що не цілком відповідає імперативному 
характеру норми jus cogens та загальновизнаної норми звичаєвого 
міжнародного права про заборону проти катувань. Надання імуні
тету є актом, похідним від здійснювання державного сувереніте
ту. однак характер і загальнолюдська небезпека діянь, які визнані 
міжнародними злочинами, у тому числі і катувань, є такими, що 
повинні долати межі державного суверенітету, не дозволяючи за
стосування ані державного, ані дипломатичного імунітету щодо 
представників держави у разі їх цивільної або кримінальної відпо
відальності за скоєння міжнародних злочинів. відповідно, держав
ний суверенітет як такий не повинен перешкоджати здійсненню 
універсальної юрисдикції (цивільної або кримінальної) у випадках 
скоєння міжнародних злочинів, коли відповідна держава не бажає 
або не в змозі надати компенсацію потерпілим або, навіть більше, 
укриває правопорушників чи злочинців від цивільної або кримі
нальної відповідальності під юрисдикцією держави, на території 
якої такі злочини були скоєні. 
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рішення Єспл з цієї справи становить особливий інтерес з ці
лої низки причин. суд визнав особливий характер заборони кату
вань та правомірність наділення британських судів юрисдикцією 
стосовно справи альадсані, однак суд утримався від здійснен
ня наступного кроку, і, обґрунтувавши своє рішення необхідніс
тю дотримання державного суверенітету та збереження добрих 
взаємовідносин та ввічливості між державами, віддав перевагу 
державному суверенітету перед правом жертви актів катувань на 
відшкодування шкоди, завданої здоров’ю жертві катувань. так, по
перше, дійшовши висновку про відсутність порушення ст. 3 Єкпл 
і про надання імунітету державі кувейт, суд все ж таки визнав, 
що катування були заборонені у державі кувейт у той час, коли 
відповідні злочинні діяння були скоєні проти пана альадсані. 
подруге, суд визнав правомірність наділення судів сполученого 
королівства екстратериторіальною юрисдикцією стосовно справи 
альадсані. це пояснюється тим, що сполучене королівство в да
ному випадку є державою підданства потерпілого, а суди держави 
потерпілого наділені екстратериторіальною юрисдикцією у поді
бних випадках на підставі того, що катування виходить за межі те
риторіальної юрисдикції держави, де відповідні акти були скоєні, 
або будьякої держави, відповідно до міжнародного права прав лю
дини та міжнародного гуманітарного права. 

справу альадсані можна розглядати як приклад застосуван
ня універсальної цивільної юрисдикції за позовом про відшкоду
вання шкоди, завданої потерпілому від катувань. адже, хоча пан 
альадсані і мав підданство великобританії, акти катувань мали 
місце на території кувейту і вчинялися представниками саме цієї 
держави. потрібно зауважити, що наразі така юрисдикція у цивіль
ному судочинстві не є загальним принципом міжнародного пра
ва через відсутність певного зв’язку з державою суду, однак деякі 
автори наполягають на необхідності допустимості застосування 
універсальної юрисдикції також і у цивільних справах, особливо 
у справах про відшкодування шкоди, завданої жертвам катувань, 
заборона яких носить характер імперативної норми міжнародного 
права [6, c. 385]. окремі дослідники також відмічають певне зрос
тання випадків застосування універсальної юрисдикції в кримі
нальному судочинстві і тенденцію до її поширення у цивільному 
судочинстві [7, c. 11]. таким чином, спираючись на визнання мож
ливості застосування універсальної цивільної юрисдикції у даній 
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справі, можна було б підсумувати, що ніяке легітимне надання 
державного імунітету неможливе у випадках, коли катування, ско
єні представниками іноземної держави, були вчинені проти підда
ного сполученого королівства або громадянина іншої держави, і 
незалежно від того, чи були вони вчинені на території сполученого 
королівства або за її межами. тим не менш, Єспл, так само як і 
верховний суд великобританії, посилаючись на акт сполученого 
королівства про імунітет держави 1978 р., дійшов висновку про те, 
що справа альадсані становить передбачене виключення, засно
ване на імунітеті держави, адже іноземна держава (кувейт) висло
вила намір скористатись таким імунітетом. 

Наступне питання, яке заслуговує на окрему увагу, стосуєть
ся ієрархії та співвідношення норм у представленій справі відпо
відно до теорії нормативної ієрархії в міжнародному праві [8, c. 
741742]. заборона катувань є принципом jus cogens, закріпленим 
і в звичаєвому міжнародному праві, і в договірному. як норма jus 
cogens, заборона катувань передбачає неможливість жодних відхи
лень від неї, тоді як норми стосовно державних імунітетів не ма
ють відповідного імперативного характеру. отже, у разі конфлікту 
міжнародноправових норм щодо заборони катувань та надання 
імунітету державі, в будьякому разі пріоритет надається тій, яка є 
нормою jus cogens, тобто першій. однак, як зазначають деякі авто
ри, у справі альадсані і подібних справах необхідності звертати
ся до ієрархії міжнародноправових норм не виникає через те, що 
державний суверенітет не має відношення до актів катувань, як у 
справі альадсані [5, c. 12; 8, c. 742743]. таким чином, держава, де 
були скоєні акти катувань, яка ніколи не мала суверенного права 
вчиняти такі акти, не може захищатися проти здійснення екстра
територіальної юрисдикції національними судами держави гро
мадянства/підданства потерпілого, посилаючись на імунітет. дер
жавний суверенітет є пререквізитом для застосування державного 
імунітету, а тому державаправопорушник, не маючи можливості 
діяти на підставі свого суверенітету у скоєнні катувань (через своїх 
посадових осіб), також не повинна мати права звертатися до суду 
з вимогою про застосування державного імунітету для захисту від 
судового процесу в іноземній державі [9, c. 427]. іншими словами, 
державаправопорушник в такій ситуації не має правомірних під
став для використання свого імунітету. 



435

оскільки катування не можуть бути актом суверенної діяль
ності держави, то заперечення судом можливості використання 
державного імунітету у таких справах, як справа альадсані, нія
ким чином не виключало б можливості підтримання взаємної пова
ги та ввічливості між державами. Навпаки, заперечення та невизна
ння державного імунітету від цивільної відповідальності у справах 
за позовами жертв катувань дозволило б укріпити взаємоповагу між 
державами на дотриманні та повазі до норм міжнародного права 
прав людини та міжнародного гуманітарного права. Більш того, не
визнання державного імунітету від цивільноправової відповідаль
ності у справах за позовами потерпілих від катувань було б більш 
узгодженим і відповідаючим імперативній природі міжнародно
правової заборони катувань як норми jus cogens.

тому позиція Єспл у справі альадсані про надання дер
жавного імунітету від цивільної відповідальності у справі за його 
позовом про відшкодування шкоди, завданої катуваннями, може 
призвести до того, що катування можуть розглядатися як акт уряду 
або суверенна дія держави, а відповідно і можуть бути законно ви
правдані за певних обставин [5, c. 41], в той час, як це прямо супер
ечить імперативному характеру заборони катувань як міжнародно
правової норми jus cogens.

до цього моменту мова йшла, головним чином, про універ
сальну цивільну юрисдикцію, яка дійсно на сьогодні не має міцного 
підґрунтя у міжнародному праві. однак, зазначене рішення Єспл 
у справі альадсані може мати серйозний і водночас негативний 
вплив на подальшу подібну практику вирішення також міжнарод
них кримінальних справ, оскільки висновок суду, який за своєю 
суттю підтримує встановлення перепони для належного судового 
розгляду цивільного позову проти іноземної держави про відшко
дування шкоди, завданої життю чи здоров’ю жертв катувань, може 
стати підґрунтям для встановлення в подальшому перешкод для 
судового розгляду і кримінальних справ стосовно катувань у ви
гляді того ж державного імунітету.

хоча і без прямого посилання на справу альадсані, але по
слідуюча міжнародносудова практика міжнародного співтовари
ства підтвердила такі занепокоєння, адже наступного року після 
винесення рішення у справі альадсані, міжнародний суд ооН 
у Cправі про ордер на арешт (конго проти Бельгії) 2002 р. також 
вирішив справу на користь імунітету від кримінального переслі
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дування та недоторканості міністра закордонних справ демокра
тичної республіки конго, визнавши протиправним видання ордеру 
на його арешт бельгійськими судами, які керувалися принципом 
універсальної кримінальної юрисдикції у цій справі. зазначене рі
шення міжнародного суду ооН аргументовано тим, що здійснен
ня універсальної юрисдикції державами повинно узгоджуватись 
із їхніми іншими міжнародноправовими зобов’язаннями [10, с. 
44]. це цілком виправдано і дійсно не можна допускати зловжи
вань універсальною юрисдикцією з боку держав. але водночас по
трібно нагадати, що взагалі універсальна цивільна та універсальна 
кримінальна юрисдикція, яка застосовується для судового розгля
ду у справах про вчинення міжнародних злочинів, ґрунтується на 
суверенітеті усього міжнародного співтовариства держав. отже, 
завдяки застосуванню універсальної юрисдикції міжнародне спів
товариство для захисту такого суверенітету може відреагувати на 
скоєння міжнародних злочинів у тому випадку, коли держава, де 
злочини були безпосередньо скоєні, не бажає або не в змозі при
тягнути до відповідальності, кримінальної або цивільної, право
порушників та/або відшкодувати збитки, завдані жертвам міжна
родних злочинів, від імені самої держави [11, c. 326]. коли будьяка 
держава застосовує універсальну цивільну або кримінальну юрис
дикцію у справах, предметом розгляду яких є катування, то така 
держава здійснює це від імені та в інтересах міжнародного спів
товариства у цілому (тому деякі автори називають універсальну 
юрисдикцію actio popularis, [2, c. 102; 12, c. 265]). таким чином, 
розгляд справи у такому контексті має значення не тільки для 
жертв конкретного випадку катувань, а для усього людства зага
лом. із цього випливає, що здійснення універсальної юрисдикції 
знаходиться в межах суверенної влади кожної держави у справах 
щодо міжнародних злочинів, оскільки кожна суверенна держава 
виступає охоронцем міжнародного права і кожна держава повинна 
мати повноваження розпочати розгляд судової справи стосовно ви
падків скоєння міжнародних злочинів [5, c. 48]. тому прикро, що 
суд зайняв позицію про надання державного імунітету кувейтові 
у справі альадсані, фактично підтримавши обмеження застосу
вання універсальної цивільної юрисдикції у справі про відшкоду
вання шкоди жертві катувань.

однак, із вищезазначеного можна дійти висновку про те, 
що надання державного імунітету, який перешкоджає розгляду 
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цивільної справи за наслідками катувань, так само суперечить 
міжнародноправовій природі заборони катувань як норми jus co-
gens, як їй суперечило б таке саме застосування імунітету стосовно 
посадових осіб держави, щоб перешкодити їхньому судовому пере
слідуванню на підставі універсальної кримінальної юрисдикції. з 
цього приводу суддя верховного суду сШа Брейер висловлював 
думку, що універсальна цивільна юрисдикція у справах, в яких 
державапорушник прямо або непрямо відповідальна за міжнарод
ні злочини, не повинна розглядатись як посягання на суверенну 
рівність держав або ввічливість, позаяк вже досягнуто консенсусу 
між державами відносно застосування універсальної криміналь
ної юрисдикції, і такий консенсус, далі продовжує він, дає під
стави для очікування визнання державами також і універсальної 
цивільної юрисдикції у таких самих випадках [13, c. 3]. однак, як 
показує практика, очікування судді Брейера не виправдались і на
разі держави не виказують підтримки закріпленню універсальної 
цивільної юрисдикції. утримуються від застосування універсаль
ної цивільної юрисдикції і суди, як національні так і міжнародні, у 
тому числі Єспл. 

як аргумент того, що держави погодилися з прийняттям уні
версальної кримінальної, але не цивільної юрисдикції, може слугу
вати те, що держави переслідують свої інтереси, в першу чергу. у 
кримінальних справах відповідальною особою є індивід, у той час 
як у цивільних справах до відповідальності може бути притягнуто 
саму державу. однак, такий аргумент є дещо хибним, оскільки на
віть у кримінальних справах проти посадових осіб держави остан
ня є відповідальною, хоча і непрямо, але і в таких випадках до дер
жави може застосовуватись доктрина respondeat superior [14, c. 82; 
15, § 74]. так, наприклад, держава буде відповідальною за дії її по
садовців у випадку скоєння тяжких порушень прав людини, якщо 
попередження таких дій було в межах повноважень самої держави.

хоча Єспл керується виключно положеннями Єкпл і має 
вирішувати справи на підставі саме цього міжнародноправового 
договору, можна звернутись до стислого аналізу відповідних по
ложень конвенції ооН проти катувань, які можуть свідчити про 
існування та допустимість застосування універсальної цивільної 
юрисдикції у справах, подібних до позову альадсані. із самого 
тексту конвенції ооН проти катувань можна зробити висновок 
про можливість застосування як універсальної кримінальної, так 
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і універсальної цивільної юрисдикції. так, ст. 14 конвенції ооН 
проти катувань чітко встановила право жертви катувань на одер
жання відшкодування й підкріплене правовою санкцією право на 
справедливу й адекватну компенсацію, включаючи заходи для яко
мога повнішої реабілітації. Ніщо з тексту цієї статті не свідчить 
про неможливість застосування універсальної цивільної юрисдик
ції у справах про відшкодування шкоди жертвам катувань. Більш 
того, у доктрині міжнародного права знаходимо позицію холла 
про те, що на відміну від деяких інших положень, ст. 14 конвен
ції не містить жодних географічних обмежень [16, c. 922]. окрім 
цього, комітет проти катувань, який провадить контроль за дотри
манням положень конвенції проти катувань, підкреслив, що ст. 14 
конвенції вимагає від державсторін надавати засоби цивільного 
судового захисту жертвам катувань не залежно від того, де були 
скоєні катування [17, §§ 4(g), 5(f).]. таким чином, можна зробити 
висновок про те, що Єспл у справі альадсані на підставі ст. 14 
конвенції проти катувань міг дійти протилежного висновку і ви
знати неприйнятним надання державного імунітету кувейтові 
щодо цивільного позову альадсані про відшкодування шкоди, за
вданої його здоров’ю актами катувань. 

Необхідно також проаналізувати правові підходи суду у на
ступній справі ульд дах проти Франції, в якій розглядалось засто
сування національними судами вже безпосередньо універсальної 
кримінальної юрисдикції. у цій справі заявник, громадянин мав
ританії, офіцер армії, стверджував, що він був звинувачений судом 
Франції за дії катування, які він скоїв у мавританії. ці події мали 
місце в 19901991 рр., злочини були скоєні заявником та іншими в 
ході етнічних зіткнень, коли вони працювали охоронцями у тюрмі. 
два роки потому, у 1993 р., мавританія прийняла закон про амніс
тію, який унеможливив будьякі кримінальні провадження проти 
заявника. у 1998 р. пан ульд дах приїздив до Франції для прохо
дження військової підготовки. у результаті дій, вжитих кількома 
неурядовими організаціями з прав людини, він був заарештований 
французькою владою та йому було висунуто обвинувачення у ско
єнні катувань. в решті решт, 1 липня 2005 р. йому було винесено 
вирок за результатами судового процесу, проведеного Францією на 
підставі положення про універсальну юрисдикцію за акти катувань 
у відповідності до конвенції ооН проти катувань. йому призначи
ли десять років ув’язнення за навмисне скоєння актів катування та 
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за спонукання осіб до скоєння актів катування по відношенню до 
інших затриманих шляхом зловживання своїм офіційним станови
щем та відданням вказівок підлеглим скоїти такі дії. після цього, 
пан ульд дах звернувся із заявою до Єспл про порушення Фран
цією заборони ретроактивного покарання (на підставі ст. 7 Єкпл).

потрібно звернути увагу на те, як суд трактував відповідні 
правові положення стосовно універсальної юрисдикції в ході ви
рішення справи. так, суд зазначив, що застосування універсальної 
юрисдикції передбачено ст. 6891 кримінальнопроцесуального ко
дексу Франції і обмежено двома умовами: (1) правопорушник має 
знаходитись на території Франції; та (2) особа має переслідуватись 
на підставі положень певних міжнародних конвенцій. 

як встановив суд, у справі пана ульд даха обидві ці ви
моги було виконано. адже, поперше, справа проти заявника та 
його арешт були проведені під час його знаходження у Франції в 
1999  р., і згодом його було засуджено in absentia 1 липня 2005 р. за 
акти катування та варварства в мавританії у період 19901991 рр. 
подруге, суд зауважив, що під час провадження по справі конвен
ція ооН проти катувань, прийнята генеральною асамблеєю ооН 
10  грудня 1984 р., вже набула чинності 26 червня 1987  р., у тому 
числі і для Франції, яка ще до того інкорпорувала конвенцію до 
свого національного права законом № 851407 від 30 грудня 1985  р., 
додавши нову ст. 6892 до французького чинного кримінально
процесуального кодексу. 

суд також наголосив на загальному визнанні заборони кату
вань та її міжнародноправовому характері норми jus cogens, по
силаючись на прецедентне право міжнародного кримінального 
трибуналу з колишньої югославії та попередню справу Єспл 
альадсані проти великобританії. далі суд підкреслює різницю 
між справою ульд даха та справою альадсані, зазначаючи, що 
суд притримується своєю позиції щодо застосування імунітетів у 
цивільних справах за позовами про відшкодування шкоди, завда
ної здоров’ю актами катування, які були скоєні за межами держа
ви суду, але суд підкреслює, що справа ульд даха не стосується 
питання державного імунітету стосовно цивільного позову жертви 
катувань, оскільки предметом її розгляду являється кримінальна 
відповідальність індивіда за скоєння актів катування. 

На відміну від рішення у справі альадсані суд прийшов до 
висновку, що з огляду на абсолютну необхідність заборони кату
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вань та переслідування будького, хто порушив це універсальне 
правило, та застосування державоюстороною конвенції ооН 
проти катувань універсальної кримінальної юрисдикції, заборона 
катувань була б позбавлена своєї самої сутті, якби держави могли 
користуватися виключно своєю юрисдикційною компетенцією та 
не застосовували б відповідні законодавчі положення про універ
сальну юрисдикцію. суд підкреслює, що віддання переваги закону 
про амністію замість акту застосування універсальної юрисдикції 
мало б ефект «паралічу» для будьякого застосування універсаль
ної юрисдикції взагалі та суперечило б меті конвенції ооН про
ти катувань. суд підсумовує, що амністія є взагалі несумісною з 
обов’язком держави саме розслідувати будьякі випадки скоєння 
міжнародних злочинів, у тому числі і катувань, задля обґрунтуван
ня своїх висновків суд посилається на комітет з прав людини ооН 
та міжнародний кримінальний трибунал з колишньої югославії. 

достатньо цікаво, що далі суд підкреслює мету амністії в 
зазначеній справі як укривання звинуваченого від правосуддя та 
покарання. суд зауважує, що закон про амністію буд прийнятий 
спеціально з метою попередження судового переслідування проти 
пана ульд даха. в даному випадку суд вважає за неможливе ви
сувати аргумент щодо конфлікту між необхідністю проведення су
дового процесу над правопорушником, з одного боку, та мети дер
жави досягти примирення серед населення, адже на думку Єспл, 
процес примирення взагалі не мав місця в мавританії. На проти
вагу, суд ще раз зауважив особливий характер катувань та те, що 
закон про амністію, прийнятий в мавританії, ніяким чином не 
може перешкоджати проведенню відповідного судового процесу 
над паном ульд дахом у Франції. за таких обставин суд визнав за
яву пана ульд даха необґрунтованою та, відповідно, визнав справу 
неприйнятною до розгляду.

дана справа Єспл представляє вагомий внесок у підтвер
дження важливості та специфічного характеру заборони катувань. 
окрім того, що є ще більш значущим, у рішенні по справі ульд дах 
проти Франції суд ще раз наголосив на допустимості застосування 
універсальної кримінальної юрисдикції та її важливості для судо
вого переслідування актів катувань, заклавши важливий прецедент 
у міжнародному правосудді щодо того, що національний закон про 
амністію не може перешкоджати проведенню відповідного судо
вого кримінального процесу щодо тієї самої особи в іншій державі 
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на законних підставах. таким чином, рішення у цій справі має не 
тільки велике значення одразу з декількох міжнародноправових 
питань, але й носить чітко виражений вектор захисту прав людини 
та надає перевагу індивідуальним інтересам жертв перед держав
ними інтересами країнипорушника. 

однак, викликає занепокоєність обмежений підхід, якого 
притримується Єспл, віддаючи перевагу застосуванню універ
сальної юрисдикції у кримінальному судочинстві перед цивільним 
судочинством, а також каральній функції кримінального судочин
ства перед функцією відшкодування шкоди та надання компенсації 
жертвам [18]. адже зрештою не всі жертви мають доступ до кри
мінального судочинства, переслідуючи при цьому в обох випадках 
– подаючи цивільний позов про відшкодування заподіяної шкоди 
або беручи участь у провадженні з кримінальної справи, – однако
ві цілі – встановлення справедливості та відшкодування завданих 
збитків. Не зважаючи на те, що Єспл знову підтвердив свою пози
цію і у вирішенні справи ульд даха щодо дії державних імунітетів 
у цивільних справах про акти катувань, все ж таки можна очікува
ти зміни позиції суду в майбутньому відповідно до змін у практи
ці національних судів держав. хоча міжнародне право було і ли
шається, головним чином, прагматичним правом lex lata замість 
очікуваного lex ferenda [19, c. 128], вже зараз простежуються, хоча і 
повільні, певні тенденції наближення міжнародного права до того 
стану, яким воно повинно бути. так, велике значення має нещодав
нє рішення верховного суду Нідерландів від 6 вересня 2013 р. про 
визнання держави Нідерланди відповідальною за злочини, скоєні 
солдатами національних військ, відправлених у складі миротвор
чої місії ооН для допомоги вирішення Балканського конфлікту на 
початку 1990х років. держава Нідерланди була визнаною відпові
дальною за спричинення смерті трьох боснійських мусульман, на 
підставі чого королівство Нідерландів зобов’язано виплатити ком
пенсацію родичам загиблих. це рішення вже по праву охрестили 
історичним [20], оскільки воно вселяє надію щодо зміни підходів 
та позиції міжнародного співтовариства у напрямку захисту прав 
людини і надання переваги правам людини перед вузько направ
леними інтересами окремих держав. адже за висловом розалін 
хіггінс, міжнародне право більше не вважає суперечним гідності 
державнацій – відповідати на позови, подані проти них [21, c. 271].
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одним з найважливіших кроків україни на шляху реалізації 
зобов’язань, взятих на себе при вступі до ради Європи, є ратифіка
ція 17 липня 1997 р. конвенції про захист прав людини і основопо
ложних свобод (далі – Єкпл) та протоколів [1] до неї, що вперше 
надало право особам, які перебувають під юрисдикцією україни 
право на звернення з індивідуальними скаргами до Європейського 
суду з прав людини (далі – Єспл). таким чином, відтепер україна, 
відповідно до положень ст. 46 конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод, зобов’язується виконувати остаточні рі
шення Європейського суду з прав людини по суті справи, сторо
ною в якому вона є.

у зв’язку із створенням судом прецедентів, як результату 
тлумачення положень конвенції про захист прав людини і осно
воположних свобод виникає питання про місце рішень, прийнятих 
Єспл, у правових системах державчленів, зокрема і в україні.

діяльність Європейського суду з прав людини та проб леми 
виконання рішень Європейського суду з прав людини вивчали 
і розвивали вітчизняні вчені: м.м. антонович, т.о. анцу пова, 
в.г.  Буткевич, м.м. гнатовський, і.і. лукашук, в.Є. мар мазов, 
м.м. микієвич, в.і. муравйов, і.с. піляєв, п.м. рабінович, 
с.в.  Шевчук, важливий внесок у дослідження діяльності Європей
ського суду з прав людини внесли російські дослідники с.о. гло
тов, м.л. ентін, о.а. лукашова, Б.м. топорнін, в.о. туманов, 
а також західноєвропейські дослідники: е. Бредлі, я. Броунлі, 
м. дженіс, м. гердеген, к. річард, м. де сальвіа. 

виходячи з принципу суверенітету держави, право формува
ти, визначати національну правову систему належить виключно 
державі. Національноправовий аспект обов’язковості рішень Єв
ропейського суду з прав людини закріплюється в джерелах права 
державучасників конвенції та протоколів до неї. в україні юрис
дикція Європейського суду з прав людини визнана законом украї
ни «про ратифікацію конвенції про захист прав людини і осно
воположних свобод 1950 року, першого протоколу та протоколів 
№  2, 4, 7 та 11 до конвенції» [1].
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як випливає зі змісту закону, він включив до правової систе
ми україни не будьякі юрисдикційні акти Єспл, а тільки ті, які 
відповідають певним критеріям.

поперше, судовий акт має бути ухвалений відносно україни, 
тобто відповідачем у справі повинна бути україна. якщо україна 
виступає третьою стороною під час розгляду справи Європейським 
судом з прав людини, то судовий акт, прийнятий у даному разі, не 
стане частиною правової системи.

подруге, судовий акт повинен встановлювати факт порушен
ня конвенції та / або протоколів до неї. отже, мова йде тільки про 
рішення по суті суду. рішення про неприйнятність, прийняті су
дом щодо україни, згідно до положень закону не є обов’язковими 
для україни і, таким чином, не є частиною її правової системи. 
Більш того, не кожне рішення щодо суті суду, прийняте у справі, 
де в якості відповідача виступає україна, є частиною її правової 
системи, а тільки таке, в якому судом констатовано факт порушен
ня україною конвенційних положень.

потретє, рішення щодо суті Європейського суду має набути 
законної сили. рішення Єспл, які одночасно відповідають вище
зазначеним критеріям і є обов’язковими для україни.

як вже зазначалося вище, правові позиції суду, мають пре
цедентний характер, знаходять своє закріплення в рішеннях про 
прийнятність і рішеннях щодо суті. якщо Єспл відходить від 
свого прецеденту тлумачення правової позиції, то в мотивувальній 
частині рішення суд пояснює причину. у зв’язку з цим державні та 
муніципальні органи україни, включаючи судові органи, повинні 
керуватися рішеннями суду, прийнятими не тільки щодо україни, 
а й щодо інших державучасниць конвенції. дане положення спра
ведливо відносно всіх державчленів ради Європи.

даний факт підтверджує м. де сальвіа, який розглядає пре
цеденти суду як джерело права. професор с.в. Шевчук також вва
жає, що європейське прецедентне право з прав людини, утворю
ване Єспл слугує додатковим джерелом права при застосуванні 
та тлумаченні конституційних норм про права людини, які збіга
ються з основними правами, що закріплені у нормах конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. [2].

проте в. палюк вважає, що конвенцію та рішення суду необ
хідно застосовувати не у будьякому випадку, а лише за наявності 
певних умов, зокрема:
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1. у разі невідповідності національного законодавства поло
женням конвенції та протоколів до неї;

2. за наявності в національному законодавстві правових «про
галин» щодо прав людини та основних свобод, визначених у кон
венції та протоколах до неї;

3. для кращого розуміння тих положень національного зако
нодавства, до яких було внесено зміни або доповнення на підставі 
рішень суду;

4. для реалізації на практиці таких основних принципів кон
венції, як «верховенство права», «справедливість», «справедли
вий баланс», «справедлива сатисфакція», оскільки в законодавстві 
україни це досить нові критерії [3, с. 234].

так, стосовно діяльності суду існують думки, що судом ство
рюються не правові прецеденти, що містять норми права, а преце
денти тлумачення, відповідно до яких, суд наділений конвенцією 
можливістю не тільки застосовувати відповідні міжнародні дого
вори, а й тлумачити правові норми, що містяться в цих докумен
тах. професор а. венгеров зазначає: «у теорії права, крім судового 
прецеденту, виділяються і прецеденти тлумачення правових норм. 
цей результат виникає у процесі тлумачення правових норм судо
вими органами. прецедент тлумачення трохи відрізняється від су
дового прецеденту своєю орієнтацією на логічні проблеми змісту 
того чи іншого закону» [4, с. 421].

схожу думку має і т.о. анцупова визначаючи прецедент тлу
мачення як одну з особливостей прецеденту Європейського суду 
з прав людини, відповідно до якої «суд вирішуючи кожну нову 
справу, ґрунтується, перед усім, на положеннях конвенції, але із 
врахуванням попередніх аналогічних справ» [5, с. 395].

На нашу думку, незважаючи на те, що держави, ратифікую
чи конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 
і протоколи до неї, чітко висловили згоду на обов’язковість тільки 
тих положень, які містяться в даних міжнародноправових актах, 
а суд не наділений повноваженнями створювати норми права, які 
зобов’язували б держави, тим не менш, без урахування національ
ними судами прецедентного права, що створене Європейським су
дом з прав людини в результаті тлумачення положень конвенції 
неможливо уніфікувати забезпечення захисту прав людини в Єв
ропі. як вже зазначалося вище, така позиція не суперечить і ст. 38 
статуту міжнародного суду рішення міжнародних і внутрішньо
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державних судів належать до допоміжних засобів для визначення 
міжнародноправових норм.

рішення Європейського суду з прав людини по конкретних 
справах, пов’язаних з порушенням прав і основоположних свобод 
людини, є обов’язковими для держави, відносно якої вони вине
сені, і підлягають обов’язковому і безумовному виконанню (ст. 46  
Єкпл: «високі договірні сторони зобов’язуються виконувати рі
шення суду по спорах, в яких вони є сторонами»). схоже поло
ження міститься і в законі україни «про виконання рішень та за
стосування практики Європейського суду з прав людини» [6], в ч. 1  
ст. 17 якого зазначається, що «суди застосовують при розгляді 
справ конвенцію та практику суду як джерело права».

судові та інші правозастосовні та правоохоронні органи укра
їни, виходячи з положень статті 3 конституції україни, повинні у 
разі колізії норм національного права і норм Єкпл, застосовува
ти конвенційні норми. це передбачає знання працівниками судів, 
прокуратури та інших правоохоронних органів не тільки положень 
конвенції, але і її інтерпретації у рішеннях Єспл.

строго юридично рішення, винесене Єспл, обов’язково лише 
для сторін у спорі і діє стосовно цього спору. іншими словами, рі
шення Єспл не створює само по собі прецедент як джерело права, 
тобто в його класичному варіанті англосаксонського загального 
права. Не визнає прецедент як джерело права і українська право
ва доктрина. зі сказаного випливає, що формально і безумовно 
обов’язковими для україни є рішення, винесені у справах, в яких 
україна є стороною.

На думку в.к. пучінського основна ідея доктрини прецеденту 
полягає в тому, що рішення суду з конкретної справи є обов’язковим 
для судів того ж рівня і нижчих інстанцій при розгляді аналогічних 
справ, тобто рішення формулює юридичну норму [7, с. 37]. рене 
давид зазначає, що судовий прецедент – це рішення з конкретної 
справи, яке є обов’язковим для судів тієї самої чи нижчої інстанції 
при розгляді аналогічних справ, або служить зразком тлумачення 
закону, що не має обов’язкової сили [8, 301]. Незважаючи на будь
які поняття чи розуміння судового прецеденту, треба визнати, що 
його сутність передусім залежить від тої правової системи, в меж
ах якої він виник і розвивається.

термін «прецедент» використовується в праві і в іншому сен
сі. судовий прецедент може служити індикативним зразком тлу
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мачення нормативного правового акту, який не є обов’язковим, але 
є досить авторитетним.

крапку в дискусії щодо місця прецедентного права Єспл у 
правовій системі україни можна було б поставити запозиченням 
досвіду ФрН. так рішенням конституційного суду ФрН вста
новлено, що «при тлумаченні основного закону береться до ува
ги зміст та рівень розвитку конвенції настільки, наскільки це не 
призводить до обмеження та скасування правових засобів захисту, 
встановлених основним законом. з цієї причини, прецедентне пра
во Європейського суду з прав людини слугує допоміжним засобом 
при тлумаченні й визначенні змісту та обсягу основних прав люди
ни та принципів основного закону» [9, с. 638].

звичайно, органи державної влади україни, включаючи суди, 
мають право не приймати до уваги тлумачення Європейським су
дом з прав людини положень конвенції. однак якщо вони не бу
дуть брати до уваги те, яким чином норми конвенції та протоколів 
витлумачені Європейським судом з прав людини, а також вказів
ки суду про шляхи реалізації норм, вони ризикують натрапити, у 
разі розгляду поданої проти україни скарги, на засудження з боку 
Єспл за мотивами та підставами, які вже були використані або 
застосовані в аналогічних справах.

конституція україни, закріпивши в ст. 1 і 3 положення про те, 
що україна є правовою державою, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в україні 
найвищою соціальною цінністю [10], у ст. 2 закону україни «про 
судоустрій и статус суддів» від 7 липня 2010 р [11]. поклала на суд 
задачу виняткової важливості – забезпечити захист прав і свобод 
людини і громадянина, для чого наділила суд дуже широкими по
вноваженнями, надавши йому право розглядати скарги на будьякі 
рішення і дії (або бездіяльність) органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, громадських об’єднань і посадових осіб.

приведення законодавства у відповідність до норм права ради 
Європи в сфері захисту прав людини ще не означає, що ці норми 
будуть автоматично застосовуватися на практиці. Необхідна від
повідна система реалізації і контролю за застосуванням норм з 
прав людини, оскільки для стабільності правопорядку всередині 
держави особливе значення має регулювання питань застосування 
міжнародних договорів за допомогою національного законодав
ства. механізми такої системи знаходяться ще в стадії становлен
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ня, незважаючи на те, що в Європейському суді з прав людини вже 
знаходяться на розгляді 10,447 скарг від громадян і організацій 
україни, завдяки чому, станом на 31 січня 2013 року, україна зна
ходиться на четвертому місці за кількістю поданих жалоб, посту
паючись лише росії (28,598), туреччини (16,876) та італії (14,187) 
і не набагато випереджаючи сербію (10,053), а загальна кількість 
рішень, що встановлюють факт порушення прав людини відносно 
україни складає 883 [12].

у цілому можна відзначити зростання кількості справ, що 
свідчать про наявність структурних проблем і які знаходяться на 
особливому контролі комітету міністрів ради Європи. так, зрос
тання кількості справ, що свідчать про наявність структурних про
блем у 2012 р. порівняно з попереднім роком склало 13% – з 272 до 
307 справ [13, 12]. проти україни в 2012 році до суду надійшло 
114 нових справ, з яких 13 справ щодо структурних проблем [13, с. 
47]. основними структурними проблемами україни визначаються 
невиконання внутрішніх судових рішень; тривалість процедури по 
цивільних і кримінальних справах; питання, пов’язані з попере
днім укладанням (погані умови утримання, жорстоке поводження 
з боку правоохоронних органів і відсутність ефективного розслі
дування протиправних дій правоохоронних органів, незаконне та 
/ або надміру тривале досудове утримання під вартою); несправед
ливий судовий процес, в тому числі, внаслідок відсутності неупе
редженості та незалежності суддів [14].

згідно резолюції прийнятої за підсумками доповіді академіка 
с.в. ківалова [15] і доповіді хрістоса пургурідіса [16], україні слід 
вжити ряд наступних заходів спрямованих на вирішення структур
них проблем:

1. розробити і прийняти спільну стратегію виконання рішень 
національних судів;

1. вжити національні заходи з імплементації в національну 
правову систему пілотного постанови по справі іванова проти 
україни [17];

2. реформувати кримінальнопроцесуальне законодавство і 
кримінальний процес з метою забезпечити незалежність і неупе
редженість суддів;

3. здійснювати боротьбу зі зловживаннями владою правоохо
ронним органами і гарантувати ефективне розслідування за заява
ми про такі зловживання;
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4. змінити ситуацію в напрямку триваючої безкарності під
бурювачів та організаторів убивства журналіста гонгадзе, що ви
кликає стурбованість парЄ та кмрЄ [18].

Не дивлячись на те, що в ході форуму «правосуддя в україні: 
реалії та перспективи» голова вищої кваліфікаційної комісії суддів 
ігор самсін вказав, що національні суди повинні менше посилати
ся на практику Єспл і використовувати її тільки в тих випадках, 
коли спірне питання не врегульоване в національному законодав
стві, на наш погляд, національні суди зобов’язані керуватися рі
шеннями Європейського суду з прав людини, а також конвенцією 
про захист прав людини і основоположних свобод з прав людини, 
оскільки це підвищить поінформованість суддів і учасників про
цесу про сучасні тенденції в практиці Єспл і дозволить надалі 
уникнути визнання україни в якості порушника Єкпл.

попри те, що україна de jure входить як до універсальної, так 
і до європейської системи захисту прав людини, права людини ще 
не стали вирішальним чинником у внутрішній та зовнішній полі
тиці україни. і хоч у засадах державної політики україни в галузі 
прав людини 1999 р. [19]. задекларовано, що україна прагне, щоб 
права і свободи людини, їх гарантій визначили зміст і спрямова
ність діяльності держави, нині ще не прийнято конкретних рішень 
для реалізації цього. забезпечення прав і основних свобод людини 
повинно стати головним обов’язком держави, органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування.

кінцева мета входження україни в міжнародну систему за
хисту прав людини – це побудова демократичної правової держа
ви не на словах, а в реальному житті. це повинно бути підкріпле
но відповідною внутрішньою та зовнішньою політикою держави 
щодо прав людини, вибудуваною системою законодавчих актів та 
реальними механізмами гарантій передбачених у них норм.
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Т. О. Анцупова, О. В. Маміч. До питання доцільності встановлен-
ня у законодавстві України віку сексуальної згоди (age of consent) 
з огляду на практику ЄСПЛ та договірні зобов’язання перед Ра-
дою Європи. – стаття.
стаття присвячена розгляду питання щодо доцільності законодавчо
го закріплення віку сексуальної згоди в україні та суміжних з цим 
питань. авторки аналізують положення конвенції ради Європи про 
захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 
(2007 р.) і відповідну практику Європейського суду з прав людини.
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україни, вік сексуальної згоди, діяльність сексуального характеру, 
діти, конвенція про захист дітей від сексуальної експлуатації та сек
суального насильства.
 
Т. А. Анцупова, Е. В. Мамич. К вопросу о целесообразности уста-
новления в законодательстве Украины возраста сексуального 
согласия (age of consent) учитывая практику ЕСПЧ и договорные 
обязательства перед Советом Европы. – статья.
статья посвящена рассмотрению вопроса о целесообразности зако
нодательного закрепления возраста сексуального согласия в украине 
и смежных с этим вопросов. авторы анализируют положения кон
венции совета европы о защите детей от сексуальной эксплуатации 
и сексуального насилия (2007 г.) и соответствующую практику ев
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сексуального характера, дети, конвенция о защите детей от сексу
альной эксплуатации и сексуального насилия.

T. Antsupova, E. Mamich. To question of establishing expediency in 
the ukrainian legislation the age of sexual consent (age of consent) 
considering the EСtHr’s practice and contractual obligations to the 
Council of Europe. – Article.
The article is devoted to the question of the expediency of legislative con
solidation age of sexual consent in Ukraine and related matters. The au
thors analyze the provisions of the Council of Europe Convention on the 
issues of Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual 
Abuse (2007) and the European Court of human Rights relevant practice.
Keywords: The Council of Europe law, the practice of the ECthR, Ukrain
ian legislation, the age of sexual consent, «sexual activities», children, 
Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and 
Sexual Abuse.

захист дітей від насильства і експлуатації – одне з найбільш 
складних питань, з якими доводиться мати справу Європейсько
му суду з прав людини (далі – Єспл, суд). це питання є тісно 
пов’язаним із культурою, моральноетичними поглядами і тради
ціями у державахучасницях конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод (далі – Єкпл, конвенція). той факт, що 
звичайне право, політика та практика досить значно різняться у 
державахсторонах конвенції, можна використовувати для об
ґрунтування меж розсуду Єспл. при розгляді справи хендісайд 
(handyside) проти великої Британії, суд визначив, що неможливо 
встановити єдину європейську концепцію моралі в рамках вну
трішнього права різних державучасниць. він також заявив, що по
гляди на моральні вимоги, обумовлені відповідними законами цих 
країн, змінюються залежно від часу і місця, і, особливо, в нашу 
епоху, що характеризується швидкою еволюцією думок з даного 
питання [1]. 

метою цієї статті є вирішення питання щодо доцільності вста
новлення в українському законодавстві віку сексуальної згоди (age 
of consent) з огляду на практику Єспл та договірні зобов’язання 
україни перед радою Європи.

дослідженням міжнародних стандартів захисту прав дитини 
та їх імплементації до законодавства україни присвятили свої праці 
такі вітчизняні і зарубіжні науковці як: м. Балцерек, о. і. вінглов
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ська, о. м. гончаренко, к. Є. демиденко, в. Н. денисов, ю. м. ко
лосов, п. м. рабінович, і. і. лукашук, с. в. червоненко та інші [2].

враховуючи авторитет ради Європи і Європейського суду з 
прав людини як суб’єктів міжнародної правотворчості, досліджен
ня питань відповідності законодавства і правозастосовної практи
ки україни праву ради Європи набувають особливої актуальності.

відповідно до положень ст. 18 конвенції ради Європи про за
хист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства 
2007 р. (яку україна ратифікувала 20 червня 2012 р.) [3]:

«кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки:

а) заняття діяльністю сексуального характеру з дитиною, яка 
не досягла передбаченого законодавством віку для заняття діяль-
ністю сексуального характеру;

b) заняття діяльністю сексуального характеру з дитиною, 
коли:

– використовується примус, сила чи погрози або
– насильство здійснюється зі свідомим використанням довіри, 

авторитету чи впливу на дитину, зокрема в сім’ї, або
– насильство здійснюється в особливо вразливій для дитини 

ситуації, зокрема з причини розумової чи фізичної неспроможнос
ті або залежного становища.

2. для цілей пункту 1 цієї статті кожна Сторона визначає вік, 
до досягнення якого забороняється займатися діяльністю сексу-
ального характеру з дитиною.

3. дія положень підпункту «a» пункту 1 цієї статті не поши
рюється на врегулювання статевих стосунків між неповнолітніми, 
що здійснюються за взаємною згодою».

але, увагу привертає факт відсутності у автентичному англо
мовному тексті зазначеної конвенції терміну «age of consent» («вік 
сексуальної згоди»). Натомість використовується термін «legal age 
for sexual activities» [4], який український законодавець у законі 
про ратифікацію конвенції переклав як «передбачений законодав
ством вік для заняття діяльністю сексуального характеру» [5]. 

пояснювальна доповідь розробників конвенції частково про
ливає світло на особливості використання термінів конвенції [6]. 

відповідно до п. 127 пояснювальної доповіді, термін «sexual 
activities» не визначений у конвенції. учасники переговорів визна
ли, що краще залишити сторонам визначення значення і обсягу 
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цього терміну. отже переклад терміну «sexual activities», оскільки 
він не розкритий у самому тексті конвенції у лінгвістичному кон
тексті, може означати як «сексуальну діяльність», так і «сексуальні 
дії», «..активність» що має суттєво змістовну різницю.

відповідно до п. 128 пояснювальної доповіді, п. 2 ст. 18 кон
венції підсилює, в цілях правової визначеності, вимогу для всіх 
сторін конвенції щодо визначення віку, нижче якого забороне
но брати участь у діяльності сексуального характеру з дитиною. 
учасники переговорів розглянули можливість гармонізації кримі
нального законодавства в цій сфері шляхом встановлення віку для 
сексуальних відносин у тексті конвенції. але тому що цей віковий 
критерій суттєво варіюється в державахчленах ради Європи (від 
13 років (Іспанія) до 18 років (Мальта і Туреччина)) і навіть у межах 
кожної держави, залежно від взаємовідносин, які можуть існувати 
між винуватцем і дитиноюжертвою, було вирішено залишити ви
значення цього віку для кожної сторони конвенції.

стаття 18 конвенції розрізняє два типи сексуального насиль
ства щодо неповнолітніх.

поперше, п. 1 а. ст. 18 передбачає кримінальну відповідаль
ність за факт участі людини в діяльності сексуального характеру 
з дитиною, яка не досягла віку, як це визначено в національному 
законодавстві, нижче якого заборонено брати участь у діяльності 
сексуального характеру з ним або з нею.

подруге, пункт 1 б. ст. 18 передбачає кримінальну відпові
дальність за факт участі людини в діяльності сексуального харак
теру з дитиною, незалежно від віку дитини, де використовуються 
примус, сила або погрози, або, якщо це особа зловживає довірою, 
владою або впливом на дитину, або у тих випадках, де зловживан
ня застосовувались по відношенню до дитини у особливо вразли
вому становищі.

розробники конвенції зазначають, що: «при оцінці складових 
елементів злочину, сторони повинні враховувати прецедентне пра
во Європейського суду з прав людини, у зв’язку з цим, учасники 
переговорів хотіли б нагадати, що у справі «M. C. проти Болгарії» 
від 4 грудня 2003 року [7], в якій Європейський суд з прав люди
ни зазначив у § 166, що він «переконаний, що будьякий жорсткий 
підхід до кримінального переслідування злочинів на сексуально
му ґрунті, таких, які потребують доведення фізичного опору при 
будьяких обставинах, залишають ризики залишення певного типу 
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зґвалтування безкарними і, тим самим, ставлять під загрозу ефек
тивний захист статевої свободи особистості. відповідно до сучас
них стандартів і тенденцій в цій області, позитивні зобов’язання 
держав  членів відповідно до статей 3 і 8 конвенції мають розгля
датися як вимога пеналізації та ефективного переслідування будь
якого неконсенсуального статевого акту, в тому числі за відсутніс
тю фізичного опору жертвою». 

у справі м.с. проти Болгарії заявниця, дівчина 14ти років 
(вік сексуальної згоди в Болгарії [8]), була зґвалтована двома чоло
віками. оскільки не було доведено, що вона пручалася і кликала на 
допомогу, кримінальної справи проти винних порушено не було. 
Європейський суд з прав людини знайшов порушення ст. 3 (прини
жуюче гідність поводження) і статті 8 (право на повагу приватного 
життя), відзначивши загальну тенденцію, згідно якої найважливі
шим елементом при встановленні факту зґвалтування або сексу
ального наруги визнається відсутність згоди. жертви сексуального 
насильства, особливо молоді дівчата, часто не в стані надавати опір 
із психологічних причин (пасивно піддаються), або зі страху по
дальшого насильства. підкресливши, що держава зобов’язана пе
реслідувати будьякий недобровільний статевий акт, навіть якщо 
жертва не надавала фізичного опору. суд визнав слідство у справі, 
а також відповідне болгарське законодавство неефективними.

окремої уваги заслуговує питання віку сексуальної згоди для 
гомосексуальних статевих зв’язків. Наведемо декілька прикладів з 
практики Єспл.

у справі B.B. проти об’єднаного королівства від 10 лютого 
2004 р. заявник піддався переслідуванню за статевий зв’язок з під
літком 16 років. згідно з діючим на той момент законодавством ве
ликої Британії вступ у гомосексуальний зв’язок з особами чоловічої 
статі, які не досягли 18річного віку вважався злочином. в той час, 
як вік сексуальної згоди для гетеро сексуальних зв’язків становив 
16 років. суд констатував порушення ст.ст. 8 і 14 конвенції і при
значив заявникові грошову компенсацію у розмірі 7 тис. євро [9].

у подібній справі сазерленд (Sutherland) проти об’єднаного 
королівства заявник скаржився на те, що мінімальний вік вступу в 
законні гомосексуальні відносини між чоловіками становив 18 ро
ків, а для жінок 16 років, що порушувало його право на повагу осо
бистого життя, гарантоване статтею 8 конвенції, і являло собою 
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дискримінацію порушення зазначеної норми, взятої в сукупності зі 
статті 14 конвенції.

13 жовтня 1997 р. уряд сполученого королівства і заявник 
представили угоду, відповідно до якої уряд сполученого королів
ства влітку 1998 року мав представити до парламенту проект за
кону, що передбачає зниження віку, з якого можна вступати в го
мосексуальні статеві відносини, з 18 до 16 років. після прийняття 
зазначеного закону, а також згоди уряду сполученого королівства 
відшкодувати заявнику розумні витрати, сторони повинні були 
звернутися до Європейського суду з прав людини з проханням про 
затвердження дружнього врегулювання спору. уряд сполученого 
королівства вирішив не оскаржувати скаргу заявника до тих пір, 
поки питання знаходився на розгляді парламенту.

28 січня 2000 р. законопроект був знову внесений на розгляд 
палати громад. Будучи прийнятим 263 голосами проти 102, він був 
переданий до палати лордів 29 лютого 2000 року, де він 11 квітня 
2000 пройшов друге читання без заперечень, хоча деякі лорди під
креслили, що вони запропонували б деякі зміни до законопроекту. 
як результат, законопроект був прийнятий на підставі закону про 
парламент не раніше, чим закінчилася парламентська сесія в 2000 
році. закон 2000 року про злочини проти статевої недоторканності, 
яким був вирівняний вік дачі згоди на вступ у статеві відносини, 
отримав королівське схвалення 30 листопада 2000 р. і набув чин
ності 8 січня 2001 р. після набрання чинності цим законом, Євро
пейський суд з прав людини отримав запит від обох сторін видали
ти із реєстру цю справу водночас із підтвердження того, що уряд 
відшкодує судові витрати заявника. в наслідок чого суд видалив із 
свого реєстру цю справу [10].

у справі L. та V. проти австрії заявники були засуджені за го
мосексуальні зв’язки з підлітками у віці від 14 до 18 років. австрій
ське законодавство розглядало статевий зв’язок між повнолітніми 
чоловіками і підлітками чоловічої статі, як злочин. в той же час на 
дівчаток підлітків від 14 до 18 років це законодавство не поширю
валося. суд не знайшов достатніх підстав, які могли б виправдати 
таку різницю в підходах. Європейський суд з прав людини визнав 
порушення статті 14 (заборона дискримінації) та статті 8 (право на 
повагу особистого та сімейного життя) [11].

у справі Фернандо дос сантос коунто (fernando dos Santos 
Counto) проти португалії, заявник був засуджений до позбавлен
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ня волі на строк півтора роки (умовно) за гомосексуальний зв’язок 
з підлітками. покарання присуджувалось саме за гомосексуальні 
статеві зв’язки. гетеро сексуальний акт вважався злочином тіль
ки тоді, коли мало місце зловживання недосвідченістю неповно
літньої особи. суд визнав, що порушення статті 14 (заборона дис
кримінації) та статті 8 (право на повагу особистого та сімейного 
життя) не було [12].

Наведені приклади свідчать, що суд дуже обережно і у кож
ній справі індивідуально підходить до суті спору. але не можна 
не помітити, що вік сексуальної згоди, що встановлюється зако
нодавством державучасниць конвенції для гетеро сексуальних 
і для гомосексуальних зв’язків розглядається судом з рівних або 
гендернонейтральних позицій, а також з позицій не порушення ст. 
14 (заборона дискримінації) та статті 8 (право на повагу особистого 
та сімейного життя).

підписуючи конвенцію ради Європи про захист дітей від 
сексуальної експлуатації та сексуального насильства, прийняту 25 
жовтня 2007 р., уряд україни не заявив жодних застережень або 
інших коментарів щодо змісту положень конвенції, і, таким чином, 
україна взяла на себе міжнародне зобов’язання щодо виконання 
всіх положень конвенції. отже, відповідаючи на питання чи є до
цільним встановлення в українському законодавстві віку сексуаль
ної згоди (age of consent), необхідно зауважити, що доцільність цієї 
дії випливає з відповідних міжнародних зобов’язань україни. тоб
то доцільно чи ні законодавчо закріплювати вік сексуальної згоди? 
певно, що так. Найбільш складніше питання – це визначення кон
кретного віку нижче якого заборонено брати участь у «діяльності 
сексуального характеру» та визначення змісту понять «сексуаль
на згода», «сексуальна діяльність», «сексуальні дії», «полова зрі
лість», «примус», «психологічне і фізичне насильство», «погроза», 
«хитрість», «омана» і т.п., які мають отримати тлумачення в укра
їнському законодавстві у контексті сексуального насильства та ви
користовуватись у рамках кримінального провадження при оцінці 
доказів, на що також посилається Європейський суд з прав людини 
у справі «M.C. проти Болгарії» (§ 161) [13]. 

Ще однією суміжною і невирішеною в рамках українського 
законодавства проблемою є використання терміну «дитяча про
ституція».
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відповідно до положень ст. 19 «правопорушення, що стосу
ються дитячої проституції» конвенції ради Європи про захист ді
тей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства [14]:

1. кожна сторона вживає необхідних законодавчих або інших 
заходів для забезпечення криміналізації такої умисної поведінки:

а) вербування дітей для заняття проституцією або спонукан
ня дитини до участі в проституції;

b) примушування дитини до проституції або отримання при
бутку від цього або іншого використання дитини із цією метою;

c) звернення до дитячої проституції».
зважаючи на те, що відповідно до ст. 19 закону україни «про 

міжнародні договори україни» [15]:
«1. чинні міжнародні договори україни, згода на обов’язковість  

яких надана верховною радою україни, є частиною національного  
законодавства і застосовуються у порядку, передбаченому для норм  
національного законодавства. 

2. якщо міжнародним договором україни, який набрав чин
ності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що  
передбачені у відповідному акті законодавства україни, то  
застосовуються правила міжнародного договору» – термін «дитя-
ча проституція» вже є частиною українського законодавства. 

Більш того, цей термін вже отримав визначення безпосеред
ньо у тексті ратифікованої україною 20 червня 2012 р. конвенції 
про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального на
сильства [16]. відповідно до п. 2 ст. 19 «дитяча проституція» озна
чає факт використання дитини для діяльності сексуального харак
теру, коли грошова чи інша форма винагороди або відшкодування 
надаються чи обіцяються як оплата, незалежно від того, чи здій
снюється ця оплата, ця обіцянка або це відшкодування дитині чи 
третій особі. це визначення має таку ж юридичну силу, як і всі інші 
положення конвенції. тому саме це визначення бути імплементо
ваним у правову систему україни, щоб уникнути колізій між поло
женнями міжнародного договору і національним законодавством, 
а також правозастосовною практикою.
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С. О. Соколовский. Застосування практики Європейського суду 
з прав людини. Практичні питання діяльності Європейського 
суду з прав людини. – стаття.
стаття присвячена розгляду питань, що стосуються діяльності 
Єспл та його внутрішнього діловодства, історичного аспекту фор
мування Єспл, питань застосування практики Єспл та взаємодії 
Єспл з російською Федерацією і україною, перспективи розвитку 
взаємодії. особлива увага приділяється двом темам: розгляду крите
ріїв, за яким справа приймається до розгляду в Єспл, а також засто
сування практики Єспл через пілотні постанови у внутрішньому 
законодавстві.
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правам человека. Практические вопросы деятельности Европей-
ского суда по правам человека. – статья.
в статье рассматриваются вопросы, касающиеся деятельности еспч 
и его внутреннего делопроизводства, исторический аспект форми
рования еспч, вопросы применения практики еспч и взаимодей
ствия еспч с российской Федерацией и украиной, перспективы 
развития взаимодействия. особенное внимание уделяется двум 
темам: рассмотрению критериев, по которым дело принимается к 
рассмотрению в еспч, а также применению практики еспч через 
пилотные постановления во внутреннем законодательстве.
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The article is devoted to the activity and proceedings of European Court of 
human Rights (EChR). following questions are presented in the article: 
internal work and proceedings of EChR, history of EChR, interaction 
and implication of EChR case law in Russia and Ukraine. The article 
gives a detailed analysis of application of EChR resolution in State law 
and criteria for procedural priorities in EChR. 
Keywords:  Pilot rulings of the EChR, the records of the EChR a com
plaint to the regulations of the EChR, the European Convention on hu
man Rights

идеи паневропеизма и защиты прав человека, развивавшиеся 
многими исследователями в течение длительного времени, приоб
рели гораздо большее значение после второй мировой войны. с це
лью сблизить и интегрировать европейские государства и создать 
унифицированные положения, касающиеся защиты основных прав 
и свобод человека, в 1948 году при активном участии уинстона 
черчилля была создана европейская международная организа
ция  – совет европы. 

с целью закрепить основные права и свободы человека и га
рантировать их соблюдение в европе 4 ноября 1950 года в риме 
советом европы была принята европейская конвенция по защите 
прав человека и основных свобод. данный документ был ратифи
цирован странами – членами совета европы и установил ряд прав 
и свобод человека, которые обязаны соблюдать со своей стороны 
государства, принявшие положения конвенции. для того, чтобы 
обеспечить исполнение и соблюдение положений, закрепленных 
в конвенции, а также пресечь попытки нарушения данных прав, 
в рамках структуры совета европы был создан международный 
суд – европейский суд по правам человека (еспч). он пред
ставлен числом судей, которое равно числу государствчленов 
совета европы (еспч формируется из одного судьи от каждого 
государствачлена совета европы, которое ратифицировало по
ложения европейской конвенции по правам человека.) На данный 
момент, в еспч 47 судей. судьи являются независимыми и не 
представляют интересов какойлибо страны. кроме того, для обра
ботки и приема жалоб в еспч действует канцелярия, состоящая из 
независимых юристов (известных как секретарей еспч), не пред
ставляющих интересов какойлибо стороны или страны в деле. 

задачей еспч является обеспечение соблюдения и гаран
тия исполнения странами – членами совета европы положений, 
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закрепленных в конвенции, путем обработки индивидуальных и 
государственных жалоб.

российская Федерация, ратифицировавшая конвенцию и 
состоящая в совете европы, также взаимодействует с еспч. На 
данный момент, жалобы из рФ составляют около 11,5%1 дело
производства еспч в 2011 году и 26,6% по состоянию на 1 янва
ря 2012 года. в связи с нарастающим оборотом делопроизводства 
между рФ и еспч возникает множество практических вопросов, 
связанных с функционированием и взаимодействием с еспч.

в данной работе, нами будет сделан анализ европейского суда 
по правам человека, а именно его структуры и вопросов функци
онирования, особенности обработки жалоб и важных аспектов 
правоприменения положений конвенции в еспч. мы проведем 
анализ взаимодействия рФ и еспч и наиболее значимых дел, 
относящихся к рФ. данная аналитическая работа несет своей це
лью выявление перспектив развития и возникающих проблем во 
взаимоотношениях между рФ и европейским судом по правам че
ловека.

Структура Европейского суда по правам человека
внутреннее устройство правозащитного механизма совета 

европы за его сравнительно недолгую историю подвергалось ре
формированию. 

изначально данный механизм состоял из трех органов: коми
тета министров совета европы, европейской комиссии по правам 
человека и европейского суда по правам человека2.

в 1994 году был принят протокол № 11 к конвенции о за
щите прав человека и основных свобод «о реорганизации контр
ольного механизма, созданного в соответствии с конвенцией». 
российская Федерация ратифицировала данный протокол в 1998 
году, и с 1 ноября 1998 года он вступил в силу, преобразовав 
правоохранительный механизм совета европы в таком виде, ка
ким мы видим его сегодня. 

статья 19 конвенции учреждает орган, обеспечивающий 
выполнение обязательств высокими договаривающимися сторо

1 по данным на конец 2011 года
2 подробнее см.: стандарты европейского суда по правам человека и россий

ская правоприменительная практика: сборник аналитических статей / под ред.  
м.р. воскобитовой,  м.: издательство «анахарсис», 2005 – с. 26  27
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нами и именуемый европейским судом по правам человека. со
став суда включает в себя по одному представителю от каждого 
государстваучастника совета европы. статьи 2123 конвенции 
устанавливают требования к судьям, срок их полномочий, а также 
порядок их назначения и освобождения от должности.

Формами деятельности суда являются единоличное рассмо
трение дел судьями, рассмотрение дела комитетом из трех судей, 
палатой из семи судей, Большой палатой из семнадцати судей, а 
также пленарные заседания суда. конвенция устанавливает ком
петенцию каждой из этих форм. 

согласно статье 27 конвенции единоличный судья рассматри
вает поданные в суд индивидуальные жалобы на предмет их при
емлемости в соответствии со статьей 35 конвенции. судья вправе 
отправить жалобу на дальнейшее рассмотрение в комитет суда 
или палату суда, а также признать жалобу неприемлемой для изу
чения. решения единоличного судьи не подлежат обжалованию.

компетенция комитетов суда состоит в рассмотрении 
индивидуальных жалоб, одобренных единоличными судьями. 
комитет вправе признать жалобу приемлемой и одновременно 
вынести постановление по существу жалобы, если ее предмет уже 
утвердился в прецедентной практике суда, либо признать ее не
приемлемой. решения комитетов также являются окончательными.

рассмотрение дела палатой из семи судей является основой 
формой работы суда. палаты рассматривают жалобы на предмет 
приемлемости и принимают постановление по существу дела. ста
тья 44 предусматривает условия, при которых постановления па
лат становятся окончательными. при несоответствии процедуры 
этим условиям дело передают на рассмотрение Большой палате 
суда. также в Большую палату отправляют особо важные дела, 
связанные с толкованием конвенции или протоколов к ней, а так
же дела, вступающие в противоречие с предыдущими решениями 
суда.

Большая палата суда состоит из 17 судей. в ее состав входят 
президент суда, вицепрезидент, председатели палат суда и иные 
судьи, избранные в соответствии с регламентом суда. полномочия 
Большой палаты закреплены в статье 31 конвенции.

На пленарных заседаниях суда судьи решают администра
тивные вопросы. среди них выборы президента, одного или двух 
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вицепрезидентов суда, председателей палат суда, принятие ре
гламента суда, образование палат и другие.

однако совет европы и рассматриваемый его орган не суще
ствуют в статике, и принимают в себя периодические изменения. в 
частности обсуждается изменение полномочия палат по передачи 
дела на рассмотрение Большой палаты в рамках еще не принятого 
протокола 15 конвенции.

Брайтонская конференция
с 18 по 20 апреля 2012 года в английском городе Брайтон 

прошла межгосударственная конференция, в которой приняли 
участие министры юстиции 47 странучастниц совета европы. 
центральным вопросом данной конференции были проекты даль
нейшего реформирования европейского суда по правам человека 
для обеспечения эффективности и повышения скорости его работы. 

работники суда оценивают итоги Брайтонской конференции 
как положительные, так как было высказано общее доверие суду. 
отдельная критика поступала со стороны великобритании, так 
как их правовая система существенно отличается от систем других 
государств европы, что создает трудности при взаимодействии с 
судом.

помимо этого обсуждались проблемы делклонов, для кото
рых предлагалось ввести ускоренную процедуру судопроизвод
ства, а также прогрессирующая перегруженность суда жалобами.

также на конференции были рассмотрены проекты 15го и 
16го протоколов, которые могут внести некоторые изменения в 
устройство и работу суда. 

в рамках протокола 15 планируется уменьшить сроки подачи 
жалоба в еспч с шести до четырех месяцев, ввести критерий ис
ключения маловажных дел, изменить полномочия палат суда по 
передаче дел на рассмотрение Большой палаты, снизить предель
ный возраст судей с 70 до 65 лет, а также провести некоторые дру
гие изменения. Немаловажным также стало и изменение принципа 
субсидиарности.

отдельно стоит отметить обсуждение протокола 16. соглас
но нынешнему проекту протокол увеличит поле взаимодействия 
государствчленов совета европы и суда. запланировано дать су
дьям внутригосударственных судов полномочие просить толкова
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ние конвенции и протоколов к ней применительно к конкретному 
делу.

таким образом, конференция имела своей целью решение 
ряда структурных проблем, таких как борьба с маловажными 
(deminimes) делами и делами клонами;

как итог, на конференции были рассмотрены ближайшие пер
спективы развития суда, стала ясной неизбежность реформ суда и 
были представлены проекты их реализации. 

Европейский суд по правам человека и Российская Феде-
рация

с 1996 года россия является членом совета европы, а после 
ратификации конвенции о защите прав человека и основных сво
бод в 1998 году российская Федерация и ее граждане получили 
право обращаться в европейский суд по правам человека. с тех в 
еспч приходят тысячи обращений из россии, и в настоящее время 
больше всего жалоб, поступивших в суд, направлены против нее 
(около 20% рассматриваемых жалоб)1.

в качестве примеров, мы считаем нужным представить не
сколько громких дел, рассмотренных судом по жалобам из россии. 

алексанян против россии. в 2006 году против василия алек
саняна, бывшего вицепрезидента нефтяной компании «юкос» 
было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве. 
тогда же в качестве меры пресечения он был арестован. алексанян 
находился под стражей с 6 апреля 2006 года по 12 декабря 2008 года. 
до ареста алексанян был заражен вичинфекцией, что критиче
ски повлияло на его здоровье. за время содержания под стражей 
ему был диагностирован ряд тяжелых заболеваний, среди которых 
рак печени, лимфома, туберкулез. Несмотря на неоднократные за
явления со стороны алексаняна и предписания европейского суда 
по правам человека о переводе обвиняемого в специализированное 
медицинское учреждение алексанян был переведен в больницу 
только в феврале 2008 года. 

22 декабря 2008 года суд вынес постановление по жалобе 
бывшего вицепрезидента компании «юкос» и установил, что в 
деятельности государственных органов российской Федерации 
имели место нарушения положений статей 3, 5 и 8 конвенции 1950 

1 данные на конец 2012 года
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года, а также высказался о неприемлемости примененных мер пре
сечения. 

данное дело примечательно тем, что установило ряд принци
пов и правил, по которым решаются теперь и схожие дела. такими 
положениями являются: обоснованность задержания, если предпо
лагаются серьезные факторы причастности лица к преступлению, 
поведение сообвиняемых не влияет на положение человека, отсут
ствие индивидуальной оценки.

маркин против россии. дело константина маркина явилось 
предметом многочисленных дискуссий и споров, касающихся про
тивоположных правовых позиций конституционного суда рФ и 
еспч. 

в марте 2006 года пушкинский гарнизонный военный суд 
отказал военнослужащему и разведенному отцу троих детей кон
стантину маркину в предоставлении отпуска по уходу за младшим 
ребенком до достижения им трехлетнего возраста. обжаловать ре
шение маркину не удалось, и в 2008 году он подал жалобу в кс 
рФ о несоответствии положения Фз «о статусе военнослужащих», 
не позволяющего военнослужащим мужского пола брать отпуск по 
уходу за ребенком. конституционный суд не удовлетворил притя
зания маркина. 

7 октября 2010 года еспч принял постановление, в котором 
были признаны нарушения статей 14 и 8 конвенции о дискрими
нации и уважении семейной жизни. также, россия была обязана 
покрыть судебные издержки заявителя.

Европейский суд по правам человека и Украина
европейская конвенция по правам человека была ратифи

цирована украиной 11 сентября 1997 года. На данный момент 
украина занимает четвертое место по количеству рассмотренных 
10450 жалоб в еспч, что составляет около 8% всего делопроиз
водства еспч. по числу жалоб, переданных судейским составам, 
на душу населения украина занимает одиннадцатое место. Наи
более важными делами в соответствии с внутренней классифика
цией еспч являются дела луценко против украины, Нечипорук 
и йонкало против украины, ичин и другие против украины и 
ряд других дел.
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Взаимодействие Европейского Суда по правам человека с  
Российской Федерацией и Украиной

помимо прямых обязательств, установленных международ
ными договорами и конвенциями в рамках совета европы россия 
и украина, равно как и другие государстваучастники, тесно со
трудничают с европейским судом по правам человека в области 
правоприменения, изучения судебной практики, юридического об
разования и науки. 

при суде существует секретариат, структура и функции 
которого определены регламентом суда. в состав секретариата 
входят представители государствучастников. помимо выборов 
секретаря суда и его заместителей, а также выполнения ряда юри
дических и административных задач, работники секретариата ак
тивно участвуют в проведении семинаров для судей и адвокатов из 
странучастниц совета европы. 

российские и украинские судьи и адвокаты регулярно со
вершают учебные поездки в страсбург для повышения своей 
квалификации и профессиональной компетентности. такие меро
приятия крайне необходимы для эффективной совместной рабо
ты еспч и внутригосударственных структур. они помогают до
биться улучшения качества работы юристов внутри страны, а так 
же служат показателем сотрудничества российской Федерации и 
совета европы.

полезными также являются учебные поездки студентов юри
дических вузов. готовясь к работе профессионального юриста, они 
должны иметь представление о работе совета европы и еспч в 
частности, изучить механизмы этих организаций изнутри, чтобы 
в ближайшем будущем с ними плодотворно сотрудничать и раз
вивать теорию и практику защиты прав человека. 

Практические вопросы внутреннего делопроизводства 
ЕСПЧ

важное место в изучении деятельности еспч является рас
смотрение особенностей ведения делопроизводства и функциони
рования суда, а также системы обработки и рассмотрения жалоб. 

одной из наиболее частых и, зачастую, вводящих в заблужде
ние юристов вопросов, является вопрос о терминологии, исполь
зуемой в европейском суде по правам человека. основной пробле
мой в данном случае является различие определений принятых в 
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российской практике и понятий, используемых в еспч. данные 
различия в терминах обусловливаются использованием в деятель
ности еспч внутренней, отдельной терминологии, которая может 
предполагать отличные от российских понятия или придавать 
аналогичным положениям более узкий или широкий смысл, чему 
будут даны примеры в дальнейшем. таким образом в еспч уста
навливается принцип автономности толкования, предполагающий 
независимость судебной терминологии и принципов от внутриго
сударственного толкования. кроме того, в соответствии с протоко
лом 16, внутригосударственные судьи могут обращаться за толко
ванием в еспч.

порядок, основания и цели делопроизводства еспч установ
лены в его внутреннем регламенте. таким образом, еспч рассма
тривает дела в случае, если нарушаются следующие права:

1) право на жизнь
2) право на справедливое судебное разбирательство
3) право на уважение частной и семейной жизни
4) право на свободу выражения, мысли, вероисповедания и 

совести
5) право избирать и быть избранным 
6) право на эффективное средство правовой защиты
а также иные положения, которые не должны нарушаться в 

соответствии с протоколами и текстом конвенции.
однако наличие данных категорий не определяет дальнейше

го порядка рассмотрения дела. в соответствии с правилом 39 вну
треннего регламента европейского суда по правам человека, все 
дела по которым принимается решение о их приемлемости к рас
смотрению распределяются на 6 классов приоритетности и подле
жат рассмотрению в следующем порядке:

1) вопрос о угрозе жизни или здоровью. данные жалобы рас
сматриваются в течение 1215 месяцев с момента их выявления. для 
данного класса характерны следующие особенности: наличность 
опасности, ее фактическая составляющая, под данный класс зача
стую взаимосвязан с вопросами о выдаче граждан, поскольку при
меняется также и в случае, если в стране высылки заключенному 
может быть создана угроза причинения вреда здоровью или жизни;

2) Фундаментальные права. данный класс распространяется 
на следующие положения конвенции: ст. 24 конвенции, а также 
ч.1 ст. 5;
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3) ведущие, пилотные и полупилотные дела;
4) все иные дела принимаемые к рассмотрению палатой;
5) дела клоны. дела с установленной судебной практикой на 

которые распространяется особый порядок рассмотрения дел.
также дело рассматривается по следующим критериям, кото

рые носят название «теста» и имеют ступенчатую структуру:
1) цель: придать нарушителя суду;
2) разумное подозрение – это внутренний термин еспч, ко

торый подразумевает не вывод о виновности лица, а подозрение в 
его причастности к преступлению. данное определение не встре
чается в российской практике;

3) Наличие оснований именно на применение той меры, кото
рая, по мнению лица, нарушила его права;

4) специальная осмотрительность (на примере рФ) – бремя 
доказывания лежит на прокуратуре, а также защищаются инте
ресы обвиняемого. предоставляются гарантии, установленные в 
упк, а также соображение в отсутствии намерения на покушение 
на общественную безопасность. с точки зрения суда в данном слу
чае легко выявляется распространенная среди адвокатов, предо
ставляющих жалобу в еспч, ошибка – акцентирование внимания 
не на деянии, а на состоянии обвиняемого, несогласного с решени
ем суда, а именно его болезненном состоянии и т.п.;

5) имеет место также и понятие критерия взыскательности 
(Degree of scrutiny) дающем, по сути, фактическую оценку наруше
нию прав лица;

6) крайне важным является то, что жалобы подаваемые 
в еспч рассматриваются лишь в том случае, если установле
но, что внутригосударственные средства правовой защиты были 
исчерпаны.

отдельного внимания заслуживает вопрос о ранее упомянутых 
«пилотных постановлениях». определения данного понятия нель
зя встретить в официальных документах и литературе. призна
ки данного постановления, как таковые, были сформулированы 
в первом пилотном постановлении1. кроме того, в 2011 году при

1 постановление европейского суда по правам человека от 28 сентября 2005 г. по делу 
«Брониовски против польши» // официальный сайт европейского суда по правам 
человека: http://cmiskp.echr.coe.int////tkp197/viewhbkm.asp?action=open&table=f69A2 
7fD8fB86142Bf01 C1166DEA398649&key=27860&sessionId=76675384&skin=hudoc
en&attachment=true (дата обращения: 28 августа 2011 г.).
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знаки пилотных постановлений были закреплены в новой редак
ции регламента еспч (статья 61 «процеду ра пилотного поста
новления», стоит отметить, что данная процедура не определена 
в конвенции)1. таким образом, исходя из ряда источников, мы мо
жем охарактеризовать пилотные постановления как окончатель
ное решение принятое по делу, в котором суд признает нарушение 
конвенции, а также устанавливает, что подобное наруше ние носит 
массовый характер вследствие пробела в праве или дисфункции 
правовой системы государстваответчика, и предписывает этому 
государству пред принять определенный вид мер общего харак
тера2. отличительной чертой пилотных постановлений являет
ся наделение государства обязанностью устранить выявленную 
дисфункцию в правовой системе путем своеобразного механизма 
воздействия – приостановление (замораживания) деятельности 
относящейся к данному государству (что по сути означает приоста
новление взаимодействия с советом европы). пилотные постанов
ления играют важную роль в механизме правового регулирования. 
по сути, мы можем наблюдать ситуацию появления наднациональ
ного «конституционного» суда, который определяет соответствие 
тех или иных положений принципам конвенции либо же наличие 
требуемых правовых механизмов. таким образом, пилотные по
становления оказывают позитивное влияние на правовую систему 
государствчленов в целом и по своей функции схожи с директива
ми, действующими в рамках ес. в качестве примера пилотного по
становления можно привести дело Бурдова 23, которое повлияло на 
пленум верховного суда рФ определившим необходимость внесе
ния законопроекта «о компенсации». таким образом, суд не только 
решает дело и влияет на правовую систему государстваответчика, 
но устанавливает порядок рассмотрения дел клонов.

1 см.: регламент европейского суда по правам человека от 4 ноября 1998 г. (в ред. от 
1 апреля 2011 г.) // официальный сайт европейского суда по правам человека: http://
www.echr.ru/documents/doc/12016643/12016643001.htm (дата обращения: 5 сентября 
2013 г.).

2 терехов к.и.  пилотные постановления, выносимые европейским судом по правам 
человека: введение в системный анализ явления

3 постановление европейского суда по правам человека по делу «Бурдов против 
россии (№ 2)» (Burdov v. Russia (№ 2),  жалоба N 33509/04) от 15 января 2009 года. http://
europeancourt.ru/citatnik/burdovprotivrossiin2postanovlenieevropejskogosuda/
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кроме рассмотрения общих аспектов деятельности еспч, не
обходимо заострить внимание и на частных положениях, а именно 
на вопросах толкования положений ряда статей конвенции.

Наиболее распространенной в нарушении является статья 6 
конвенции. в данном случае лица, чаще всего, подают жалобу об 
обвинении их в клевете. еспч ориентируется на то, что необхо
димо учитывать личность лица и фактические обстоятельства по 
делу, а также отделять оценочные суждения от оценочных суж
дений с фактической составляющей. в данном случае необходи
мо ввести еще одно понятие – понятие баланса, т.е. соотношения 
оценки с фактическим состоянием дел. таким образом, еспч ак
центирует внимание на том, что необходимо соотношение совести 
и фактов по делу, а также на то, что маскировка фактов под мнение 
не должна освобождать от ответственности. 

Не менее важна статья 3 конвенции. в данном случае еспч 
акцентирует внимание на том, что лицо обязательно должно было 
испытывать некоего рода страдания и должно быть наличие до
казательств истязаний. данные жалобы чаще всего носят первый 
приоритет.

Перспективы развития взаимодействия
ввиду того, что еспч осуществляет столь большой объем 

работ, суд физически не справляется с объемом поступающих 
жалоб. в связи с этим, наиболее перспективным является воз
можность создания дополнительных подразделений для обработ
ки жалоб, а также увеличения количества судей еспч. Не менее 
перспективным видится создание внутригосударственных коми
тетов по обработке жалоб в еспч, с целью предварительного от
сева неприемлемых дел.

также имеется необходимость развития взаимодействия рФ 
и украины с еспч с целью совершенствования государственной 
системы законодательства и правоприменения в соответствии со 
стандартами совета европы.
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ГОСУДАРСТВЕННАя пОлиТиКА ФРАНЦии В ОТНОшЕНии 
РЕлиГиОЗНЫХ СЕКТ В КОНТЕКСТЕ пРАКТиКи 
ЕВРОпЕЙСКОГО СУДА пО пРАВАМ ЧЕлОВЕКА

Ю. М. Немно. Державна політика Франції відносно релігійних 
сект у контексті практики Європейського суду з прав людини.  – 
стаття.
стаття присвячена розгляду питання протидії розвитку релігійних 
сект на території Франції шляхом застосування заходів податкового 
характеру на прикладі справи, розглянутої Європейським судом з 
прав людини «об’єднання свідки ієгови проти Франції».
Ключові слова: секти, державна політика, податкові заходи, Європей
ський суд з прав людини.

Ю. Н. Немно. Государственная политика Франции в отношении 
религиозных сект в контексте практики Европейского суда по 
правам человека. – статья.
в статье рассматривается вопрос противодействия развитию 
религиозных сект на территории Франции путем применения мер 
налогового характера на примере дела, рассмотренного европей
ским судом по правам человека «объединение свидетели иеговы 
против Франции».
Ключевые слова: секты, государственная политика, налоговые меры, 
европейский суд по правам человека.

Y. Nemno. French state policy against religious sects in the context of 
the European Court of Human rights. – Article.
The article is devoted to counteraction to the development of religious 
sects in france through fiscal policy on case «Association of Jehovah’s 
Witnesses against france» considered by European Court of human 
Rights.
Keywords: sects, state policy, fiscal policy, European Court of human 
Rights.

по разным подсчетам в мире существует от нескольких сотен 
до нескольких тысяч новых культов по своей сути мало друг от 
друга отличающихся и создающих одни и те же общегуманитарные 
проблемы. подтверждением этому является создание всемирных 
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центров, изучающих с религиозных, социологических, психоло
гических, психиатрических и юридических позиций эту проблему 
проникновения культов в современную жизнь именно как новое 
глобальное, транскультурное явление. 

как показывает мировой опыт, борьба с тоталитарными сек
тами очень затруднительна и опасна ввиду финансовомафиозной 
подоплеки их деятельности. административнозапретительные и 
даже уголовные меры за рубежом оказались эффективными лишь 
тогда, когда они были действительно жесткими. для противопо
ставления распространения влияния новых деструктивных куль
тов требуются объединенные усилия представителей всех гу
манитарных профессий, включая деятелей культуры и религии, 
социологов и психологов, психиатров и юристов с широким ис
пользованием средств массовой информации. 

деструктивными признаются религиозные организации, чья 
культовая практика признается авторитарной и наносит вред пси
хическому, душевному и физическому здоровью последователей 
данной религии, а также нарушает их гарантированные права и 
свободы.

деструктивный культ – это организация, провозглашающая 
религиозные цели, но отделяющая себя от традиционных рели
гиозных конфессий. она обращается к духовным потребностям 
любого нормального человека: поиск смысла жизни, вера в бес
смертие души, избавление человечества от страданий и просто са
мосовершенствование. Эта «вывеска» и привлекает новичков. На 
самом же деле большинство сект преследует, самые что ни на есть, 
меркантильные интересы: обогащение руководящей верхушки за 
счет финансовой и физической эксплуатации рядовых членов, а 
также завоевание власти. для этого выстраивается иерархия, для 
которой характерны:

– железная дисциплина, 
– беспрекословное повиновение «учителю», 
– принцип утаивания главных задач (правду знает лишь 

узкий круг посвященных, и сектант постепенно посвящается в пла
ны «учителя» – по мере продвижения по «служебной» лестнице).

людей, принадлежащих к одной из мировых религий, объе
диняет общее понимание ценностей и принципов, а сектантов – ав
торитет учителя и личные отношения с другими членами секты.
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от людей утаивают информацию или просто искажают ее. Но 
этот обман – детские шалости по сравнению с психологическим 
программированием, которому подвергаются рядовые сектанты. 

в отличие от господствующей западноевропейской религиоз
ной традиции, новые религиозные движения не имеют института 
церкви. им свойственны иные формы организации и деятельности: 
центры, миссии, колонии, коммуны «семьи». Нет традиционного 
богослужения, проводимого священнослужителями. в культовой 
практике должны принимать участие все верующие. прежде всего, 
от них требуется усердное усвоение нового вероучения, особый ак
цент ставится на практической деятельности (миссионерская рабо
та, пополнение бюджета религиозной организации), совершенство
вание, согласно постулатам нового религиозного культа, личности 
и образа жизни верующих.

для социальной позиции и ценностных ориентаций многих 
новых религиозных движений и культов характерна конфронтация 
с истеблишментом, неприятие существующего общественного по
рядка, традиционной системы ценностей и поддерживающих ее 
институтов и организаций. Это влечет серьезную обеспокоенность 
общественности и проблемы во взаимоотношениях между госу
дарством и новыми религиозными движениями.

с одной стороны, любое демократическое общество должно 
гарантировать свободу выбора религиозных убеждений. с другой 
стороны, государство обязано защитить своих граждан и общество 
в целом от возможных негативных последствий деятельности ре
лигиозных организаций. 

Эти два принципа являются фундаментом, на котором за
падноевропейские государства строят свои отношения с новыми 
религиозными движениями. однако их конкретное воплощение 
сталкивается с серьезными трудностями, требующими глубокого 
научного анализа и привлечения к этой проблеме институтов госу
дарственной власти на самом высоком уровне.

в европейском суде по правам человека сложилась опреде
ленная практика по вопросам секуляризма, связанная с так назы
ваемым государственным вмешательством в деятельность рели
гиозных сект с целью их дестабилизации различными способами, 
начиная отказом в государственной регистрации и заканчивая ме
рами налогового характера, в целях защиты прав и свобод граждан, 
которыми руководители новых религиозных движений нередко 



480

пренебрегают. в данном контексте особый интерес представляет 
дело «объединение свидетелей иеговы против Франции», поста
новление по которому было вынесено европейским судом по пра
вам человека 30 июня 2011 года.

следует отметить, что любые ограничения права на свободу 
совести установлены международноправовыми стандартами, а 
именно случаи угрозы государственной или общественной безо
пасности, ущерба здоровью, нарушения морали и нравственности, 
принятой в данном обществе, нарушение прав и свобод других 
граждан, распространяются на все религиозные сообщества в рав
ной степени, независимо от их происхождения, количественного 
и возрастного показателей, особенностей вероучения и культо
вой практики. международное право не разделяет религиозные 
объединения на традиционные и нетрадиционные, а также не ис
пользует понятий «тоталитарная секта» и «деструктивный культ», 
так как дать правовую оценку критериев, по которым та или иная 
группа может быть отнесена к «тоталитарной» или «деструктив
ной» весьма сложно. подобная попытка была недавно предпринята 
Национальным собранием Франции, единогласно принявшим за
конопроект, предусматривающий уголовную ответственность за 
«манипуляцию сознанием».

в своих «Renseignements generaux» (общих пояснениях) спец
служба мвд Франции сформулировала 10 критериев, наличие 
хотя бы одного из которых, по ее мнению, свидетельствует о том, 
что данная организация является «сектой»:

– дестабилизация сознания;
– непомерные финансовые притязания (поборы);
– принуждение к разрыву с прежним окружением;
– нанесение вреда физическому здоровью;
– вербовка детей;
– антиобщественные высказывания;
– нарушения общественного порядка;
– привлечение руководителей или членов организации к суду 

или следствию по серьезным обвинениям;
– нарушение норм экономической деятельности (утаивание 

средств);
– попытка проникновения во властные структуры.
впервые во французской законодательной практике дается 

попытка определения «секты». Это «группа, имеющая целью или 
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результатом своей деятельности создание или эксплуатацию пси
хологической или физической зависимости участников. манипу
ляция сознанием – это «тяжкое и повторяющееся давление или ис
пользование специальных методов с целью добиться от человека, 
с его согласия или без оного, совершения действия или воздержа
ния от действия, в результате чего ему будет нанесен серьезный 
ущерб». 

такая попытка борьбы французского правительства с религи
озными сектами не могла не вызвать ответной реакции представи
телей новых религиозных движений, что, в свою очередь, преоб
разовалось в прецедент европейского суда по правам человека по 
делу «объединение свидетелей иеговы против Франции». 

объединение «свидетели иеговы» – французское объедине
ние с юридическим адресом в БулоньБийанкуре. данное объеди
нение относится к числу общенациональных органов движения 
свидетелей иеговы, в состав которого также входят объединения 
в регионах.

в парламентском докладе под названием «секты во Фран
ции», который был опубликован 22 декабря 1995 года и получил 
широкое распространение, свидетели иеговы были отнесены к 
разряду сектантских движений. вслед за опубликованием данного 
доклада, как утверждает заявитель, в отношении движений, оха
рактеризованных как «секты», был принят ряд особых мер, кото
рые, в частности, привели к маргинализации свидетелей иеговы 
во всех слоях общества.

именно на фоне таких событий в отношении заявителя был 
осуществлен налоговый контроль в период с 28 ноября 1995 года 
и до 18 января 1999 года включительно. в результате проведенной 
налоговой проверки был подтвержден некоммерческий характер 
деятельности заявителя. 8 февраля 1996 года – в ходе дебатов по 
поводу доклада комиссии, изучавшей проблему сект, в Националь
ном собрании – министр бюджета Франции высказался следую
щим образом:

«прежде всего, благодарю докладчика, который в своем пре
восходном докладе отдал должное налоговым органам, благодаря 
работе которых неоднократно удавалось получить позитивный ре
зультат в борьбе с деятельностью сект. помимо налогового кон
троля возможны и более серьезные последствия. такой контроль 
действительно может послужить толчком для судебного разби



482

рательства или уголовного преследования руководителей сект, в 
результате чего появляется шанс дестабилизировать деятельность 
подобных объединений и в итоге обязать их прекратить свою дея
тельность на нашей территории. следовательно, налоговый кон
троль может стать первым этапом процесса структурной дезорга
низации секты вплоть до ее ликвидации» [1].

в период с 24 января по 18 марта 1997 года представители 
налогового органа изъяли компьютерные данные о «пожертвова
ниях», полученных заявителем с 1993 по 1996 год. 24 января 1997 
года отделение налоговой службы по южному округу одесен на
правило заявителю требование о декларировании пожертвований, 
совершенных устно в период с 1993 по 1996 год и отраженных на 
различных счетах поступлений как «пожертвования». в данном 
требовании также указывалось: «…совершенные устно пожертво
вания, данные о которых были представлены налоговому органу, 
облагаются налогом на безвозмездную передачу права собствен
ности на тех же условиях, что и другие виды даров (ч. 2 статьи 757 
общего налогового кодекса (оНк)). в течение месяца с момента 
получения настоящего письма вы должны заявить об этих пожерт
вованиях и задекларировать их, подав декларацию № 2735 в мест
ное отделение казначейства (статья 635 а оНк)». в своем ответе 
от 18 февраля 1997 года заявитель оспорил обоснованность этого 
требования и отказался его исполнить.

6 июня 1997 года заявитель получил четыре требования, пред
писывающие ему задекларировать пожертвования, совершенные 
устно в период с 1993 по 1996 год. к предупреждениям прилага
лись выписки (на 1 092 страницах), составленные отделением на
логовой службы, с указанием всех сумм, полученных заявителем 
на протяжении этих лет в качестве «пожертвований»: 

– в период с 1993 по 1995 год –182 650 833 французских фран
ка (27 844 939 евро); 

– в период с 1995 по 1997 год – 67 929 027,71 французских 
франка (10 355 713 евро). 

по утверждению правительства, общая сумма средств 
объединениязаявителя за период с 1 января 1993 года по 31 дека
бря 1996 года составила 42 490 374 евро, из которых 38 200 653 евро 
были получены в виде пожертвований.

в ответ на возражения заявителя, обратившегося с просьбой 
освободить его от уплаты налога на основании п. 10 статьи 795 
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оНк. Cогласно данной статье от уплаты налога на безвозмездную 
передачу права собственности освобождаются пожертвования и 
имущество, переходящее в порядке наследования, которые пере
даются религиозным объединениям, союзам религиозных объеди
нений и сообществам, получившим соответствующее разреше
ние,– налоговый орган направил ему письмо от 13 марта 1998 года, 
в котором уведомил о следующем:

«Не располагая по сей день разрешением префекта или ми
нистра на получение пожертвований и имущества, переходящего 
в порядке наследования,– что давало бы право на освобождение от 
уплаты налога на безвозмездную передачу права собственности – 
не может воспользоваться льготами, предусмотренными положе
ниями п. 10 статьи 795».

поскольку декларация не была представлена, 14 мая 1998 года 
заявителю было направлено уведомление о проведении в отсут
ствие налоговой декларации камерального расчета суммы налога 
на совершенные устно пожертвования, «данные о которых были 
представлены налоговому органу в ходе проверки бухгалтерской 
отчетности объединения» по смыслу ч. 2 статьи 757 оНк. кроме 
того, заявитель был извещен о том, что ему следует уплатить взы
скиваемую с него основную сумму налога в размере 22 920 392 
евро, а также штраф и пени в размере 22 418 484,84 евро.

заявитель обратился в суд большой инстанции г. Нантер с 
жалобой на действия директора отделения налоговой службы по 
южному округу одесен.

4 июля 2000 года данный суд вынес решение об отказе заяви
телю в удовлетворении его жалобы в полном объеме. по мнению 
суда, заявитель, предъявив налоговому органу свою бухгалтер
скую отчетность в ходе проводимой в отношении него проверки, 
предоставил данные о совершенных устно пожертвованиях по 
смыслу ч. 2 статьи 757 оНк и поэтому был обязан заявить об этих 
пожертвованиях в месячный срок. в случае неисполнения данной 
обязанности действия заявителя служили бы основанием для про
ведения в отсутствие налоговой декларации камерального расчета 
суммы налога, что в конце концов и было сделано.

заявитель направил апелляционную жалобу, по которой 28 
февраля 2002 года версальский апелляционный суд постановил 
оставить решение нижестоящего суда без изменения и отказал 



484

заявителю в удовлетворении его дополнительных требований и 
возражений.

в декабре 2003 года заявитель перечислил налоговому органу 
сумму в размере 4 590 295 евро и направил кассационную жалобу, 
в удовлетворении которой кассационным судом было отказано, 
после чего последовало обращение в европейский суд по правам 
человека.

в отношении вмешательства в право на свободу религии пра
вительство Франции оспаривало наличие вмешательства. пожерт
вования, которые были обложены оспариваемым налогом, в отли
чие от молитвы, не являются ни составляющей религии, ни чемто 
священным. в любом случае, если бы выплата оспариваемой за
долженности повлекла за собой ликвидацию объединения, ничто 
с правовой точки зрения не мешало бы его создать заново. в этой 
связи было обращено внимание на то, что объединениезаявитель 
в значительной мере ослабило свою деятельность, которая в теку
щий момент ограничивается, повидимому, лишь владением не
движимого имущества.

прежде всего, правительство Франции напомнило о том, 
что, учитывая французскую специфику светскости общества, 
нормативноправовая база, регулирующая деятельность религи
озных объединений, характеризуется поиском равновесия между 
принципом беспристрастности в религиозной сфере и полномо
чиями по осуществлению административного надзора. с целью 
поспособствовать свободному исповеданию религии государство 
соответственно предоставляет религиозным объединениям, на ко
торые распространяется действие закона от 9 декабря 1905 года, 
многочисленные практические преимущества и налоговые льготы. 
однако заявление о создании подобных объединений, которое они 
должны сделать, не придает им автоматически статус религиоз
ных: решение о том, признать ли за ними такой статус или нет, 
принимается компетентными административными органами и под 
надзором судьи административного суда исходя из критериев, по
степенно уточняемых государственным советом, именно тогда, 
когда им предоставляются права, на которые они могут претендо
вать, или когда такие права оспариваются.

что касается целей оспариваемой меры – охраны порядка, 
прав и свобод других лиц,– то, по утверждению правительства, 
освобождение от налога на передачу права собственности предо
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ставляется религиозным объединениям в порядке исключения из 
общего права и подлежит строго определенному толкованию. та
кое освобождение предоставляется лишь при условии, что пожерт
вования предназначены исключительно для исповедания религии. 
при этом вмешательство государства для осуществления регули
рования в данной сфере нацелено на сохранение равновесия между 
свободой религии, с одной стороны, и охраной прав и свобод тех 
лиц, чьи интересы могут быть затронуты осуществлением указан
ной свободы – с другой. хотя статья 9 европейской конвенции ис
ключает любую оценку государством легитимности религиозных 
верований и способов их выражения, она не гарантирует защиту 
любых действий, мотивированных или вдохновленных религией 
или убеждениями [2].

Не смотря на то, что европейский суд не нашел убедительного 
подтверждения того, что вмешательство правительства Франции 
было правомерным и необходимым и встал на сторону заявителя, 
а именно – объединения свидетели иеговы во Франции, признав 
наличие нарушения статьи 9 европейской конвенции о правах и 
основных свободах, дальнейшее рассмотрение дела было отложе
но. Это – одно из немногих подтверждений начала борьбы мирово
го сообщества с религиозными сектами, вышедшей на более гло
бальный уровень.
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