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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогодні національні правові реалії дозволяють 

кваліфікувати Європейський суд з прав людини чи не єдиною ефективною 

інституцією, покликаною забезпечити дотримання основних прав і свобод 

людини. 

Означене вище зумовлено систематичним порушенням основних прав і 

свобод людини, передбачених Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, розділом 2 Конституції України, Цивільним кодексом 

України та іншими нормативно-правовими актами, органами державної влади 

при прийнятті ними владно-розпорядчих рішень і, як наслідок, тотальним 

нівелюванням загальних принципів права – справедливості, законності, 

пропорційності, визнання людини, її життя та здоров’я – найвищою соціальною 

цінністю. 

Звернення за захистом порушених прав до національних судів України 

почасти натикається на несприйняття ними принципів, напрацьованих 

практикою Європейського суду з прав людини. 

Одним з таких положень безперечно є норма статті 1 Протоколу № 1, якою 

передбачено право особи на мирне володіння майном. 

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про міжнародні 

договори України», чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України. Законом України «Про міжнародні договори України» також 

встановлено, що міжнародні договори застосовуються в порядку, передбаченому 

для норм національного законодавства. Якщо міжнародним договором, який 

вступив у законну силу в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж 

ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то 

застосовуються правила міжнародного договору. Відтак, Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод  є частиною національного законодавства 

України. 

Необхідно зазначити, що Конституцією України передбачено примат норм 

міжнародного права перед національним законодавством України. Отже, норми 

Конвенції повинні застосовуватися національними судами як норми прямої дії. 

Зважаючи на необхідність забезпечення виконання державою рішень 

Європейського суду з прав людини та необхідність усунення причин порушення 

Україною Конвенції був прийнятий Закон України “Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини” відповідно до статті 

17 якого суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як 

джерело права. Дана норма спрямована на реалізацію означених вище норм 

Конституції України та Закону України «Про міжнародні договори України». 

Питання «нормативності» рішень та практики Європейського суду з прав 

людини є доволі актуальним і при дослідженні правового регулювання відносин 

власності та, відповідно, застосування Протоколу № 1 до Конвенції. Актуальним 

є співвідношення положень Конвенції, практики Європейського суду з прав 



2 

 

 

людини та національного законодавства України (зокрема, ст. 41 Конституції 

України та гл. 29 ЦК України). 

Захист права власності належить до категорії справ, які найчастіше 

розглядаються Судом. Можна зробити висновок, що регламентація даного 

питання Конвенцією та практика Європейського суду з прав людини є 

надзвичайно актуальними для розвитку національного законодавства. 

Проблематиці права власності в практиці Європейського суду приділялася 

увага у наукових доробках В. Г. Буткевича, О. В. Дзери, Т. І. Дудаш, М. Карт-

Фріска,   Н. С. Кузнєцової, Р. А. Майданика, В. І. Манукяна, В. Є. Мармазова, А. 

М. Мірошниченка,  В. П. Паліюка, Х.-Ю. Папіра, П. М. Рабіновича, С. П. 

Рабіновича, Р. Рісдала, Р. Б. Сабодаша, М. де Сальвіа, С. В. Шевчука та інших 

науковців. 

Зауважимо, що проблематика застосування положень Конвенції та практики 

Європейського суду з прав людини у сфері цивільно-правового захисту права 

власності в Україні на монографічному рівні у науці цивільного права є 

недостатньо дослідженою. 

Зокрема, у сучасній українській цивілістиці активно обговорюється питання 

«джерельності» рішень та практики Європейського суду з прав людини, їх місця 

у системі джерел цивільного права тощо. Імпульсом до активної наукової 

дискусії стало, безперечно, прийняття Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» та положення 

цитованої вище статті 17 даного Закону. 

Враховуючи викладене, а також відсутність комплексних наукових 

досліджень практики захисту права власності Європейським судом, необхідність 

підготовки дисертаційного дослідження, присвяченого комплексному науковому 

аналізу захисту права власності Європейським судом з прав людини, є 

очевидною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до державних бюджетних 

науково-дослідних тем «Доктрина права в правовій системі України: 

теоретичний і практичний аспекти», (№ 11 БФ 042-01; № державної реєстрації 

0111U008337), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. по 31 грудня 

2015 р. і “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС” (№ 16 БФ 042-01), яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у період з 1 січня 2016 р. по 

31 грудня 2018 р. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є дослідження 

практики захисту права власності Європейським судом з прав людини та 

підготовка рекомендацій щодо можливої імплементації відповідних підходів у 

національну цивільно-правову доктрину та судову практику. 

Для досягнення поставленої мети основна увага в дисертації приділена 

вирішенню наступних завдань: 
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- науковий аналіз правового захисту відносин власності у Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з 

прав людини; 

- визначення особливостей правового захисту відносин власності у 

законодавстві України; 

- дослідження та визначення місця рішень Європейського суду з прав 

людини у системі джерел цивільного права України; 

- дослідження впливу рішень Європейського суду з прав людини на 

вдосконалення державами-учасницями Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод національних способів і механізмів захисту права 

власності; 

- визначення та дослідження основних принципів захисту права власності у 

практиці Європейського суду з прав людини та можливостей їх імплементації у 

цивільне законодавство України; 

- дослідження гарантій захисту права власності у практиці Європейського 

суду з прав людини та можливостей їх імплементації у цивільне законодавство 

України; 

- науковий аналіз меж втручання держави у здійснення права власності у 

практиці Європейського суду з прав людини. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі 

захисту права власності за цивільним законодавством України та Конвенцією 

про захист прав людини і основоположних свобод, а також вплив відповідних 

положень на цивільне законодавство та судову практику України. 

Предмет дослідження становлять теоретичні питання захисту права 

власності Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та 

Першим Протоколом до неї; практика застосування Європейським судом з прав 

людини статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, можливість імплементації зазначених положень у 

цивільне законодавство та судову практику України. 

Методологічну основу дослідження, насамперед, становить діалектичний 

метод пізнання правових явищ, за допомогою якого проведено науковий аналіз 

правового регулювання відносин власності у законодавстві України (п. п. 1.1.) За 

допомогою історичного методу досліджено ґенезу національного 

законодавства, що регулює відносини власності, а також зміни підходів до 

розуміння категорії «власність» (п. п. 1.1., 2.1., 2.2.). Формально-логічний метод 

і метод аналізу та синтезу застосовано при формулюванні понять «власність», 

«межі втручання у відносини власності», «реалізація права на захист» тощо (п. п. 

3.1., 3.2.). Для виконання вказаних завдань також застосовувались методи 

абстрагування і узагальнення (п. п. 1.2, 1.3.). За рахунок системно-

структурного методу пізнання було досліджено структуру відносин власності у 

національному законодавстві та структуру відносин захисту речового права в 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці 

Європейського суду з прав людини (п. п. 1.1., 3.1., 3.2.). Порівняльно-правовий 

метод застосовано при порівнянні нормативних положень про захист права 

власності в законодавстві окремих держав (п. п. 1.2., 3.1., 3.2.). 
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Науково-теоретична основа дослідження базується на наукових працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів з проблем права власності 

(зокрема, захисту права власності) та захисту речових прав Європейським судом 

з прав людини, а саме: І. А. Безклубого, В. Г. Буткевича,                     В. П. 

Грибанова, О. В. Дзери, А. С. Довгерта, Т. І. Дудаш, О. С. Іоффе, Н. С. 

Кузнєцової, В. В. Луця,       Р. А. Майданика, В. І. Манукяна, В. Є. Мармазова, А. 

М. Мірошниченка, Є. О. Мічуріна,                          О. О. Отраднової, В. П. 

Паліюка, Х.-Ю. Папіра, О. П. Печеного, П. М. Рабіновича, С. П. Рабіновича,       

Р. Рісдала, Р. Б. Сабодаша, М. де Сальвіа, К. І. Скловського, І. В. Спасибо-

Фатєєвої, Р. О. Стефанчука,   Є. О. Суханова, Є. О. Харитонова, О. І. 

Харитонової, Г. Г. Харченка, В. В. Цюри, Я. М. Шевченко,          С. В. Шевчука 

та інших вчених-правників. 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять: Конвенція 

про захист прав людини і основоположних свобод та інші міжнародно-правові 

акти, Конституція України, акти цивільного законодавства України. 

Фактологічною основою даного дослідження є рішення Європейського 

суду з прав людини, рішення Конституційного суду України, рішення судів 

загальної юрисдикції та спеціалізованих судів України. 

Наукова новизна одержаних результатів. У результаті проведеного 

дослідження сформульовано низку нових наукових положень і висновків, що 

виносяться на захист. 

Вперше: 

1. Обґрунтовано, що відсутність у потерпілої особи юридично 

забезпеченої можливості своєчасного виконання судового рішення, 

винесеного на її користь, необхідно розглядати як один із випадків 

порушення права власності, зокрема порушення державою права на мирне 

володіння майном. 

2. Доведено, що відсутність у держави коштів для відшкодування 

шкоди не є підставою для визнання правомірною відмови у присудженні 

відповідної компенсації потерпілій особі. 

3. Доведено, що у випадку відсутності юридично забезпеченої 

можливості звернення стягнення на кошти держави має місце конкуренція 

норм публічного та приватного права та обґрунтовано необхідність 

застосування в означеному випадку норм приватного права, якими 

гарантується отримання справедливого відшкодування. 

4. Запропоновано авторську класифікацію прав управомоченої особи 

на захист права власності на ефективні (для яких національним 

законодавством України передбачається юрисдикційна форма захисту) та 

натуральні (юридично забезпечена можливість захисту яких у національному 

законодавстві України відсутня). Обґрунтовано можливість звернення особи 

за захистом натуральних прав до Європейського суду з прав людини без 

використання усіх засобів національного правового захисту.  

5. Визначено, що цивільно-правова конфіскація не є санкцією, що 

обґрунтовується юридичною природою позбавлень майнового характеру, 
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яких зазнає особа-правопорушник. При цьому конфіскацію запропоновано 

розглядати як особливу підставу припинення права власності. 

Удосконалено: 

1. Положення про обумовленість принципом справедливості 

встановлення законодавчих обмежень права власності, що має на меті 

досягнення справедливого балансу між правами та (або) законними 

інтересами особи-власника та правами та (або) законними інтересами осіб, які 

не є власниками. 

2. Висновок про необхідність застосування в українській 

правозастосовчій практиці оціночних категорій, напрацьованих 

Європейським судом з прав людини – зокрема, таких як «справедливий 

баланс», «справедлива сатисфакція», «пропорційність». 

3. Наукове положення про неприпустимість поширювального 

тлумачення передбачених національним законодавством України обмежень 

права власності, оскільки це матиме наслідком нівелювання конституційного 

положення про визначення правового режиму власності виключно законом.  

Набули подальшого розвитку: 

1. Висновок про покладення нормою статті 1 Першого Протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод на державу як 

позитивних обов’язків, що зводяться до створення ефективного механізму 

національного захисту права власності, так і негативних обов’язків, що 

полягають в утриманні державою від вчинення тих дій, які можуть вважатися 

невиправданим обмеженням права мирно володіти майном. 

2. Наукове положення про змістовне співвідношення понять “майно” 

у національному законодавстві України та “економічний актив” у практиці 

Європейського суду з прав людини – поняття “майно” визначається 

Європейським судом як таке, що має автономний характер та не обмежується 

речами, що знаходяться у власності, і не залежить від формальної 

кваліфікації у національному законодавстві України. Відповідно, поняття 

«економічний актив» у практиці Європейського суду з прав людини є 

ширшим, ніж поняття «майно» у розумінні національного законодавства 

України, та включає в себе ряд об’єктів, які не кваліфікуються в якості 

об’єктів речового права у національному законодавстві (зокрема, 

обґрунтовані очікування, повноваження щодо виконання судових рішень, 

право на пенсії та соціальне забезпечення, гудвіл, внески до фінансово-

кредитних установ). 

3. Висновок про неможливість визначення практики Європейського 

суду з прав людини джерелом права по відношенню до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, зважаючи на правоінтерпретаційну 

природу рішень Суду. 

4. Висновок про можливість розуміння власності у широкому 

(економічному) значенні, до складу якої входять будь-які матеріальні і 

нематеріальні блага, здатні бути об’єктами економічного та іншого 

товарообігу, та у вузькому (юридичному) значенні, до складу якої входять 

лише ті блага (речі, майно), на які поширюються норми інституту права 
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власності, передбачені, зокрема в розділі 1 книги 3 ЦК України “Право 

власності” та в статті 17 Хартії основних прав Європейського Союзу.  

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 

теоретико-прикладному потенціалі дисертаційного дослідження, у можливості 

використання зроблених наукових висновків для подальших наукових 

досліджень питань, пов’язаних із захистом права власності та інших речових 

прав, для викладання навчальної дисципліни «Цивільне право», а також при 

підготовці підручників і навчальних посібників із зазначених дисциплін, 

коментарів до чинного законодавства України. 

В аспекті законотворчої діяльності висновки дисертаційного дослідження 

можуть сприяти удосконаленню чинного законодавства України шляхом 

внесення запропонованих змін та доповнень до ЦК України та інших 

нормативних актів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані в ній положення наукової новизни та інші 

наукові результати отримані на базі особистого вивчення та аналізу наукових і 

нормативних джерел. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювались на засіданнях кафедри цивільного права 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, а також отримали апробацію у виступах автора на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Актуальні проблеми цивільного, сімейного та 

міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання)» (м. Київ, 3 

жовтня 2013 року); Міжнародній  науково-практичній конференції 

«Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства» (м. Київ, 3 

жовтня 2014 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Матвєєвські 

читання: звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях» 

(м. Київ, 20 листопада 2015 року); Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій пам’яті І. В. Шерешевського «Проблеми адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (м. Одеса, 11 грудня 2015 року); 

Міжнародній науково-практичній конференції ім. Ю. С. Червоного «Цивільне 

судочинство у світлі судової реформи в Україні» (м. Одеса, 18 грудня 2015 

року); VI Міжнародному цивілістичному форумі «Приватне право України і 

європейська інтеграція: тенденції та перспективи» (м. Київ, 14-15 квітня 2016 

року). 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення в одинадцяти опублікованих автором працях за темою дисертації, 

із них чотири статті у наукових фахових виданнях України та одна стаття у 

виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз «Index Copernicus 

International» (Польща) та «HeinOnline» (США). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

У Вступі обґрунтовується актуальність обраної теми дослідження; 

визначаються його об’єкт та предмет, мета і основні завдання; формулюються 

основні положення, що відображають наукову новизну, відомості про апробацію 
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та можливості впровадження в законотворчу, практичну та викладацьку 

діяльність. 

Розділ 1 «Загальна характеристика права власності за законодавством 

України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод та 

практикою Європейського суду з прав людини» складається із трьох 

підрозділів, у яких досліджується місце рішень Європейського суду з прав 

людини в системі джерел цивільного права України, здійснена загальна 

характеристика права власності за законодавством України, аналізується право 

власності в Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

практиці Європейського Суду з прав людини. 

У підрозділі 1.1. «Рішення Європейського суду з прав людини в системі 

джерел цивільного права України» дисертантом визначається місце рішень 

Європейського суду з прав людини в системі джерел цивільного права України. 

Автор доходить висновку, що необхідність застосування Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та рішень Європейського суду з 

прав людини при здійсненні правосуддя національними судами є очевидною у 

регулюванні прав людини та основоположних свобод, які визначені у Конвенції 

та протоколах до неї. Окрім цього, практика Європейського суду є необхідною 

для реалізації основних принципів Конвенції, оскільки законодавству України 

вони не відомі (наприклад, “справедливий баланс”, “справедлива сатисфакція” 

тощо). 

У підрозділі 1.2. «Загальна характеристика права власності за 

законодавством України» досліджується ґенеза права власності, його зміст та 

особливості регулювання в чинному законодавстві України. 

Увага приділяється зародженню інституту права власності за часів 

класичного римського права. Акцентується увага, що питання сутності права 

власності набуло ознак дискусійності та сформувало одну з актуальних наукових 

проблем лише наприкінці XVIII століття. Дисертант зазначає, що проблематика 

сутності права власності первісно сформувалася не як напрям юридичної науки, 

а як напрям філософії епохи просвітництва. 

На думку дисертанта, чинне нормативне визначення права власності через 

повноваження володіння, користування та розпорядження потребує змістовного 

вдосконалення. Сучасні тенденції економічного розвитку та юридичні реалії 

зумовлюють необхідність відмови від класичної “тріади” повноважень власника, 

оскільки виходять за межі відповідного розуміння права власності і наділяють 

конкретних учасників абсолютних відносин такими повноваженнями, що не 

можуть охоплюватися виключно категоріями “володіння”, “користування” та 

“розпорядження”. 

Акцентується увага, що встановлення у національному законодавстві 

України обмежень права власності має обумовлюватися, перш за все, принципом 

справедливості, що передбачає не лише обґрунтованість обмежень, а й 

збалансованість їх застосування, адже кожна з осіб, майнові права якої обмежені, 

вправі вимагати правомірності відповідного обмеження власних прав та свобод 

та законних інтересів. 

У підрозділі 1.3. «Право власності у Конвенції про захист прав людини і 
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основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини» автор 

досліджує практику Європейського суду з прав людини, пов’язану із захистом 

права на мирне володіння майном та аналізує відповідні положення Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод. 

Науковий аналіз практики Європейського суду дає підстави для висновку, 

що принцип першого речення статті 1 Протоколу № 1 відповідно до якого особа 

має право мирно володіти своїм майном, містить два компоненти: 

процесуальний, який встановлює процесуальні гарантії проти втручання у мирне 

володіння та матеріальний, який надає захист проти свавільних дій держави або 

покладення на особу надмірного тягара. Саме в поєднанні процесуальних та 

матеріальних засад повинен розумітися справедливий баланс між суспільними 

інтересами та вимогами захисту права власності. 

Доводиться, що право мирно володіти майном відповідно до положень 

статті 1 Першого Протоколу до Конвенції передбачає позитивне право мирно 

володіти майном, заборону неправомірного втручання у здійснення відповідного 

права та виключення з-під захисту випадків правомірного позбавлення 

державою власності, пов’язаних з контролем за користуванням майном та 

забезпеченням сплати обов’язкових платежів або штрафів. 

Акцентується увага, що конвенційне право мирно володіти майном, як і 

інші права за Конвенцією, охороняється у відносинах особи з державою. Це 

відрізняється від права власності за цивільним правом України, яке охороняється 

у відносинах між юридично рівними суб’єктами. 

Констатується, що поняття «майно» як предмет матеріального світу, щодо 

якого існує конвенційний захист, тлумачиться поширювально та охоплює 

об’єкти, які не є речами (майном) у розумінні цивільного законодавства України. 

Поняття “майно” як об’єкт правовідносин власності у національному 

законодавстві України є вужчим від поняття «економічний актив» у розумінні 

практики Європейського суду з прав людини. 

Дисертант звертає увагу на відмінності у розумінні поняття “абсолютність” 

у науці цивільного права та доктрині прав людини. Так, у теорії цивільного 

права абсолютне право визначається як право, що захищається від протиправних 

посягань будь-якого учасника цивільних правовідносин (на відміну від 

відносних, зобов’язальних прав, які мають чітко визначений суб’єктний склад). 

Доктрина прав людини визначає абсолютне право як право, яке взагалі не може 

бути обмежено. Таким чином, цивільним правом право власності визнається 

абсолютним, а доктриною прав людини – ні. 

Розділ 2 «Загальні засади захисту права власності Європейським судом 

з прав людини та національне законодавство України: проблеми 

відповідності» складається із двох підрозділів, у яких розглядаються 

особливості захисту права власності в практиці Європейського суду з прав 

людини та у законодавстві України, а також принципи захисту права власності у 

практиці Європейського суду з прав людини. 

У підрозділі 2.1. «Захист права власності в практиці Європейського суду з 

прав людини та у законодавстві України» присвячений дослідженню захисту 
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права власності Європейським судом з прав людини та національним 

законодавством України. 

Дисертант звертає увагу, що факт встановлення законом підстав для 

позбавлення права власності Європейський суд вважає недостатнім для 

обґрунтування правомірності втручання в право власності. Втручання в право 

власності, у тому числі й таке, що ґрунтується на законі, не повинно порушувати 

справедливої рівноваги між вимогами інтересів суспільства і захистом основних 

прав особи. 

Наголошується, що особу може бути позбавлено її власності лише в 

інтересах суспільства, на умовах, передбачених законом і загальними 

принципами міжнародного права, а при вирішенні питання про можливість 

позбавлення особи власності має бути дотримано справедливої рівноваги між 

інтересами суспільства та правами власника. 

У підрозділі 2.2. «Принципи захисту права власності у практиці 

Європейського суду з прав людини» автором проаналізовано основні засади 

захисту права власності Європейським судом з прав людини. 

Автор наголошує, що враховуючи норму статті 1 Першого Протоколу на 

державу покладається зобов’язання належним чином регламентувати відносини 

власності, застосовувати необхідні заходи для того, щоб суб’єктивне право 

власності було ефективним. Законні гарантії права власності, на думку 

дисертанта, базуються на трьох основоположних принципах права: верховенстві 

права; балансі приватних і публічних інтересів; судовому захисті. 

Принцип верховенства права, на якому базується Конвенція про захист прав 

людини і основоположних свобод, та принцип законності, про який зазначено в 

статті 1 Першого Протоколу, вимагає від держав не лише поважати і 

застосовувати, у передбачуваний і узгоджуваний спосіб, запроваджені ними 

закони, але і забезпечувати правові та практичні умови для втілення їх в життя. 

Зроблено висновок, що найважливіша вимога статті 1 Першого Протоколу 

полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне 

володіння майном має бути законним. Позбавлення власності має відбуватися 

виключно на умовах, передбачених законом, а держави мають право 

здійснювати контроль за користуванням майном шляхом прийняття відповідних 

законів. Окрім цього, верховенство права є наскрізним принципом всіх статей 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. 

Основоположним принципом, який регулює суб’єктивну сторону права 

власності, на думку автора, є принцип рівноправності – всі особи мають рівні 

юридичні можливості, ніхто не може піддаватися дискримінації за ознакою статі, 

раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, 

національного або соціального походження, належності до національних 

меншин, майнового стану, народження або інших обставин (стаття 14 Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод). 

Розділ 3 «Гарантії захисту права власності та межі державного 

втручання у здійснення права власності у практиці Європейського суду з 

прав людини» складається з двох підрозділів та присвячений дослідженню 

особливостей гарантій захисту права власності в практиці Європейського суду з 



10 

 

 

прав людини та межам державного втручання у здійснення права власності в 

практиці Європейського суду з прав людини. 

У підрозділі 3.1. «Особливості гарантій захисту права власності в 

практиці Європейського суду з прав людини» дисертантом досліджено гарантії 

захисту основного речового права в практиці Європейського суду з прав 

людини. 

Основною гарантією захисту права на мирне володіння майном 

визначається можливість звернення за захистом порушеного, невизнаного або 

оспорюваного права до суду (зокрема, до Європейського суду з прав людини та, 

у випадку наявності позитивного рішення, можливість наступного його 

виконання в Україні). 

На думку дисертанта, визнаючи право кожного на безперешкодне 

користування своїм майном, стаття 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод є гарантією права власності (про це 

свідчать слова “майно”, “власність”, “користування власністю”). 

Акцентується увага, що при розгляді Судом справ, в яких виявляється 

порушення норми статті 1 Першого Протоколу, Європейський суд з прав 

людини виходить з аналізу трьох частин норми у їх сукупності: 1) принцип 

мирного володіння майном; 2) порушення такого принципу; 3) контроль за 

здійсненням права на мирне володіння майном. 

Для застосування принципу мирного володіння майном необхідні наступні 

умови: 1) наявність майна у значенні, яке надається йому статтею 1 Першого 

Протоколу а також практикою Європейського суду з прав людини; 2) наявність 

порушення (обмеження, невизнання або будь-якого іншого втручання у мирне 

володіння власністю особи); 3) наявність контролю за її використанням. 

Наголошується, що принцип мирного володіння майном для держави 

означає не лише обов’язок утримуватися від певних дій, що можуть призвести до 

втручання у право особи на мирне володіння майном, а і певних позитивних дій, 

які необхідні та є умовами мирного володіння майном, що випливає з того, що 

держава зобов’язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, 

права і свободи, визначені в розділі I Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

У підрозділі 3.2. «Межі державного втручання у здійснення права 

власності в практиці Європейського суду з прав людини» аналізуються межі 

втручання держави у здійснення права власності. 

Дисертант звертає увагу, що втручання у право розпорядження майном з 

боку органів державної влади має здійснюватися в рамках певних критеріїв. Для 

визначення того, чи у конкретній ситуації втручання у право власності шляхом 

його обмеження чи позбавлення відповідало Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, Європейський суд з прав людини застосовує критерії 

пропорційності та ефективності. 

Принцип пропорційності втручання вимагає дотримуватися справедливої 

рівноваги між загальними інтересами суспільства та нормами, прийнятими для 

захисту основних прав. Таким чином, має існувати розумний зв’язок між 
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вжитими заходами та їх метою. Ця умова не буде дотримана, якщо на 

зацікавлену особу було покладено “надзвичайне та надмірне обтяження”. 

Принцип ефективності права власності полягає у тому, що необхідно 

переконатися, чи могла власність, яка стала предметом обмеження, підлягати, 

наприклад, експропріації. Практика Європейського суду з прав людини уточнює, 

що необхідно враховувати наслідки і оцінювати ситуацію по суті з урахуванням 

усіх її складових. 

Дисертант доходить висновку, що у випадках, коли фізична особа 

контролює діяльність юридичної особи, засновником якої вона є, зважаючи на 

значний розмір своєї частки у статутному капіталі відповідної юридичної особи, 

принцип майнової відокремленості не може застосовуватися. 

Акцентується увага, що у сфері користування майном держава має широкі 

дискреційні повноваження щодо вибору порядку здійснення обмежень і щодо 

оцінки виправданості їх наслідків стосовно суспільних інтересів, мети слідувати 

завданням, встановленим законом. Тому держави-учасниці Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод мають оцінювати необхідність подібного 

втручання. В даному випадку йдеться про менш серйозні обмеження права 

власності, ніж експропріація, яка має наслідком перехід права власності до 

іншого суб’єкта. 

ВИСНОВКИ 

У висновках сформульовані найважливіші теоретичні та практичні 

результати, у тому числі рекомендації щодо змін до законодавчих актів, 

одержані автором у ході дисертаційного дослідження, основними серед яких є 

наступні: 

1. Чинне нормативне визначення права власності через повноваження 

володіння, користування та розпорядження потребує змістовного 

вдосконалення. Сучасні тенденції економічного розвитку та юридичні реалії 

зумовлюють необхідність відмови від класичної “тріади” повноважень 

власника, оскільки виходять за межі відповідного розуміння права власності і 

наділяють конкретних учасників абсолютних відносин такими 

повноваженнями, що не можуть охоплюватися категоріями “володіння”, 

“користування” та “розпорядження”. 

2. Практика Суду свідчить, що принцип першого речення статті 1 

Першого Протоколу має два компоненти: 1) процесуальний, який встановлює 

процесуальні гарантії проти втручання у мирне володіння; 2) матеріальний, 

який надає захист проти свавільних дій держави або покладення на особу 

надмірного тягара. Саме в такому поєднанні процесуальних та матеріальних 

засад повинен розумітися справедливий баланс між громадськими інтересами 

та вимогами захисту права власності. 

3. Право мирно володіти майном відповідно до положень статті 1 

Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод передбачає: 1) позитивне право мирно володіти майном; 2) заборону 

неправомірного втручання у здійснення відповідного права; та 3) виключення 

з-під захисту випадків правомірного позбавлення державою власності, 
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пов’язаних з контролем за користуванням майном та забезпеченням сплати 

обов’язкових платежів або штрафів. 

4. Конвенційне право мирно володіти майном, як і інші права за 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, охороняється 

у відносинах особи з державою. Це відрізняється від права власності за 

цивільним правом України, яке охороняється у відносинах між юридично 

рівними суб’єктами. 

5. Категорія «майно» повинна тлумачитися поширювально та має 

охоплювати такі нетипові для традиційної цивілістики складові (складові, які 

не є речами (майном) у розумінні цивільного законодавства України) як 

обґрунтовані очікування, майнові права інтелектуальної власності, інші 

нематеріальні активи (наприклад, “гудвіл”), договірні майнові вимоги, 

недоговірні майнові вимоги, вимоги виконання судових рішень, право на 

встановлення соціальних виплат. 

6. Цивілістична доктрина та доктрина прав людини по-різному підходять 

до визначення поняття «абсолютність». У теорії цивільного права абсолютне 

право визначається як право, що захищається від протиправних посягань 

будь-якого учасника цивільних правовідносин (на відміну від відносних, 

зобов’язальних прав, які мають чітко визначений суб’єктний склад). 

Водночас, доктрина прав людини визначає абсолютне право як право, яке 

взагалі не може бути обмежено. Таким чином, цивільним правом право 

власності визнається абсолютним, а доктриною прав людини – ні. 

7. Необхідність застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та рішень Європейського суду з прав людини при 

здійсненні правосуддя національними судами є очевидною. Окрім цього, 

практика Європейського суду з прав людини є необхідною для реалізації на 

практиці основних принципів Конвенції, оскільки чинному законодавству 

вони не відомі (наприклад, “справедливий баланс”, “справедлива 

сатисфакція” тощо). 

8. Майнове право, яке можна визначити як «право очікування», 

необхідно визначати складовою частиною майна як об’єкта цивільних прав. 

Майнове право – це обмежене речове право, за яким власник цього права 

наділений певними, але не всіма правами власника майна, та яке засвідчує 

правомочність його власника отримати право власності на нерухоме майно чи 

інше речове право на відповідне майно в майбутньому. Виходячи з цього, 

існуючий у теорії цивільного права підхід, що зводиться до кваліфікації 

майнових прав як прав зобов’язальних (в т. ч. і права очікування), є 

неприйнятним. 

9. Встановлення законом підстав для позбавлення права власності 

Європейським судом з прав людини визначається недостатнім для 

обґрунтування втручання в право власності. Втручання в право власності, у 

тому числі й таке, що ґрунтується на законі, не повинно порушувати 

справедливу рівновагу між вимогами інтересів суспільства і захистом 

основних прав особи. 
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10. Цивільно-правова конфіскація не може визначатися санкцією у 

розумінні приватного права. Означене положення обґрунтовується тим, що 

вилучений у особи-правопорушника (боржника у відповідному зобов’язанні) 

об’єкт права власності не переходить у власність держави. Конфіскацію, 

передбачену статтею 354 ЦК України, необхідно розглядати виключно як 

підставу припинення права власності. 

11. Законні гарантії права власності, враховуючи базові міжнародні 

стандарти, базуються на трьох основоположних принципах права: 

верховенстві права; балансі приватних і публічних інтересів; судовому 

захисті. 

12. Для застосування принципу мирного володіння майном необхідні 

наступні умови: 1) наявність майна у значенні, яке надається йому статтею 1 

Першого Протоколу а також практикою Європейського суду з прав людини ; 

2) наявність порушення (обмеження, невизнання або будь-якого іншого 

втручання у мирне володіння власністю особи); 3) наявність контролю за її 

використанням. 

13. Принцип мирного володіння майном для держави означає не лише 

обов’язок утримуватися від певних дій, що можуть призвести до втручання у 

право особи на мирне володіння майном, а і певних позитивних дій, які 

необхідні та є умовами мирного володіння майном, що випливає з того, що 

держава зобов’язана гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, 

права і свободи, визначені розділом І Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. 

14. Відповідно до більшості рішень Європейського суду з прав 

людини, неможливість для заявника отримати результат виконання рішення 

суду, винесеного на його користь, становить втручання у право на мирне 

володіння майном. Фактичне невиконання рішення суду, яке було прийняте 

на користь заявника вважається порушенням статті 1 Першого Протоколу до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, незважаючи на 

причини з яких сталося таке невиконання, заборгованість за рішенням 

становить “власність” в розумінні статті 1 Першого Протоколу, а значна 

затримка у наданні такої заборгованості становить порушення права 

власності. 

15. За загальною практикою Європейського суду з прав людини, 

відсутність у держави коштів для відшкодування шкоди не є підставою для 

визнання правомірною відсутності відповідної компенсації. Ефективний 

захист права на мирне володіння майном включає право на виконання 

судового рішення без невиправданих затримок. Відсутність у заявника 

можливості домогтися виконання судового рішення, винесеного на його 

користь, становить втручання у право на мирне володіння майном. 

16. Нестворення державою умов для захисту права на мирне 

володіння майном також вважається порушенням статті 1 Першого 

Протоколу. Так неперешкоджання державою втручанню третіх осіб у право 

власності особи, наприклад, шляхом нестворення відповідного механізму 
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захисту та, відповідно, ненадання можливості отримання компенсації 

вважається порушенням статті 1 Першого Протоколу.  

17. У випадках, коли фізична особа de facto контролює діяльність 

юридичної особи, засновником якої вона є, зважаючи на значний розмір своєї 

частки у статутному капіталі відповідної юридичної особи, принцип майнової 

відокремленості не підлягає застосуванню: відповідна юридична особа 

повинна визначатися як засіб реалізації економічних цілей мажоритарного 

власника частки у її статутному капіталі. 
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АНОТАЦІЯ 

Новіков Д. В. Захист права власності Європейським судом з прав 

людини: досвід для правової системи та судової практики України. – На 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка. – Київ, 2018. 

В дисертації досліджено інститут захисту права власності Європейським 

судом з прав людини та визначено значення відповідної практики Європейського 

суду для правової системи та судової практики України. Дається характеристика 

права власності за законодавством України та Європейською Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод. Визначається місце рішень 

Європейського суду з прав людини у системі джерел цивільного права України. 

Досліджуються загальні засади захисту права власності Європейським судом з 

прав людини. Визначені гарантії захисту права власності та межі державного 

втручання у здійснення права власності у практиці Європейського суду з прав 

людини. 

Внесено пропозиції щодо вдосконалення відповідних норм Цивільного 

кодексу України та практики його застосування господарськими судами та 

судами загальної юрисдикції, сформульовані наукові висновки щодо окремих 

проблем цивільного права. 

Ключові слова: право власності, право на мирне володіння майном, 

здійснення права власності, захист права власності, Європейський суд з прав 

людини, межі втручання держави. 

 

АННОТАЦИЯ 

Новиков Д. В. Защита права собственности Европейским судом по 

правам человека: опыт для правовой системы и судебной практики 

Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 – гражданское право и гражданский процесс; семейное 
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право; международное частное право. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко. – Киев, 2018. 

В диссертации исследован институт защиты права собственности 

Европейским судом по правам человека и определено значение 

соответствующей практики Европейского суда для правовой системы и судебной 

практики Украины. 

Диссертантом дана общая характеристика права собственности в 

законодательстве Украины, Конвенции о защите прав человека и 

основоположных свобод и практике Европейского суда по правам человека, 

определено место решений Европейского суда по правам человека в системе 

источников гражданского права Украины. 

Автор приходит к выводу о необходимости применения Конвенции о 

защите прав человека и основоположных свобод и решений Европейского суда 

по правам человека при осуществлении правосудия национальными судами. 

Практика Европейского суда по правам человека, по мнению автора, является 

необходимой для реализации основных принципов Конвенции, поскольку 

законодательству Украины они не известны (например, “справедливый баланс”, 

“справедливая сатисфакция” и т. д.). 

Внимание диссертанта обращено на различное понимание понятия 

“абсолютность” в науке гражданского права и доктрине прав человека. Так, в 

теории гражданского права абсолютное право определяется как право, 

защищаемое от противоправных посягательств неопределенного круга 

участников гражданских правоотношений (в отличие от относительных, 

обязательственных прав, имеющих четко определенный субъектный состав). 

Доктрина прав человека определяет абсолютное право как право, не подлежащее 

ограничению ни при каких обстоятельствах. Таким образом, гражданским 

правом право собственности признается абсолютным, а доктриной прав человека 

– нет. 

В работе исследуются общие начала защиты права собственности 

Европейским судом по правам человека, определены гарантии защиты права 

собственности и пределы государственного вмешательства в осуществление 

права собственности в практике Европейского суда по правам человека. 

Диссертант обращает внимание, что вмешательство в право распоряжения 

имуществом со стороны органов государственной власти должно 

осуществляться в рамках определенных критериев. Для определения 

соответствия Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод 

конкретных случаев вмешательства в право собственности Европейский суд по 

правам человека применяет критерии пропорциональности и эффективности. 

Автор приходит к выводу, что в случаях, когда физическое лицо 

контролирует деятельность юридического лица, учредителем которого является, 

учитывая значительный размер своего участия в уставном капитале 

соответствующего юридического лица, принцип имущественной 

обособленности не подлежит применению. 

Внесены предложения о совершенствовании соответствующих норм 

Гражданского кодекса Украины и практики его применения хозяйственными 
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судами и судами общей юрисдикции, сформулированы научные выводы 

относительно отдельных проблем гражданского права. 

Ключевые слова: право собственности, право на мирное владение 

имуществом, осуществление права собственности, защита права собственности, 

Европейский суд по правам человека, пределы вмешательства государства. 

 

SUMMARY 

Novikov, D. V. Protection of property rights by the European Court of 

Human Rights: experience for the legal system and judicial practice of Ukraine. – 

The manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Sciences in Law by specialty 12.00.03 - 

Civil Law and Civil Procedure; family law; Private international law. - Kyiv National 

Taras Shevchenko University. - Kiev, 2018. 

In the thesis, the Institute for the Protection of Property Rights by the European 

Court of Human Rights was investigated and the importance of the relevant practice of 

the European Court for the legal system and judicial practice of Ukraine was 

determined. 

The characteristic of the property right under the legislation of Ukraine and the 

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 

is given. The place of decisions of the European Court of Human Rights in the system 

of sources of civil law of Ukraine is determined. The general principles of the 

protection of property rights by the European Court of Human Rights are examined. 

The guarantees of protection of property rights and limits of state interference in the 

exercise of property rights in the practice of the European Court of Human Rights are 

defined. 

Proposals have been made to improve the relevant provisions of the Civil Code of 

Ukraine and the practice of its application by economic courts and courts of general 

jurisdiction, and scientific conclusions are drawn concerning certain problems of civil 

law. 

Key words: property right, right to peaceful possession of property, exercise of 

property rights, protection of property rights, European Court of Human Rights, limits 

of state interventi 


