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АНОТАЦІЯ 
 

Солодова К. Ю. Практика Європейського суду з прав людини у системі 

джерел адміністративного права. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка Міністерства освіти і науки України. - Київ, 2020. 

Дисертація є самостійною завершеною науковою працею, присвяченою 

дослідженню правової сутності практики Європейського суду з прав людини як 

джерела адміністративного права. У процесі дослідження розкрито значення 

практики Європейського суду з прав людини у сфері публічного адміністрування. 

З’ясовано місце Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод, а відповідно і практики Європейського суду з прав 

людини як її невід’ємної частини в ієрархії джерел адміністративного права. 

Здійснено рекомендації щодо вдосконалення нормативної бази кола суб’єктів та 

адміністративної практики суб’єктів публічної адміністрації щодо застосування 

ними практики Європейського суду з прав людини. 

Значну увагу автора приділено сучасному стану теоретико-правових 

позицій щодо системи джерел адміністративного права. Охарактеризовано кожен 

із елементів джерельної бази адміністративного права, поділяючи їх на 

формалізовані та неформалізовані джерела. Уточнено ієрархічний взаємозв’язок 

міжнародних актів і внутрішнього законодавства. Запропоновано підхід, згідно з 

яким частиною національного законодавства України слід вважати лише ті чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України. Підтримана прогресивна пропозиція щодо місця Конституції України у 

системі джерел адміністративного права, відповідно до якої, не применшуючи 

значення Конституції України, пропонується вважати її джерелом 

конституційного, а не адміністративного права. Обґрунтовано ідею про те, що 
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акти Кабінету Міністрів України мають пріоритет над іншими підзаконними 

нормативно-правовими актами у системі джерел адміністративного права 

України. 

Проаналізовано досвід країн Ради Європи на прикладі Федеративної 

Республіки Німеччина щодо визначення статусу практики Європейського суду з 

прав людини як джерела права. Доведено, що міжнародний досвід стверджує той 

факт, що жодна держава не може уникнути юрисдикції Європейського суду з прав 

людини чи відмовитись визнати його рішення, адже немає жодного іншого 

глобального чи регіонального аналогу, правова система якого досягла б такого ж 

рівня зрілості. 

Запропоновано підхід, згідно з яким Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод і практика Європейського суду з прав людини як її 

невід’ємна частина мають пріоритет над усіма іншими джерелами 

адміністративного права. Констатовано, що практика Європейського суду з прав 

людини має імперативний характер як для суддів, так і для системи суб’єктів 

публічної адміністрації. Проаналізовано сучасне законодавство та наукові 

доробки вчених на предмет визначення кола суб’єктів публічної адміністрації, для 

яких практика Європейського суду з прав людини визначена обов’язковою для 

застосування як джерело права. Відповідно запропоновано внесення змін до 

чинного законодавства в частині уточнення кола осіб, які зобов’язані 

застосовувати практику Європейського суду з прав людини в адміністративній 

практиці. До суб’єктів публічної адміністрації належать органи виконавчої влади, 

органи державної влади, які не наділені статусом органу виконавчої влади, однак 

уповноважені на реалізацію публічно-владних управлінських функцій, органи 

влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та 

суб’єкти делегованих повноважень. Доведено, що оскільки всі вони виконують 

управлінські функції, вступають у правовідносини з приватними особами, тому 

внаслідок цього мають дотримуватись загальних стандартів у сфері прав людини. 

Рішення, дії чи бездіяльність зазначених суб’єктів публічної адміністрації 

підлягають контролю з боку адміністративних судів. Поняття «адміністративна 
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практика» запропоновано визначати як передбачені законодавством та 

використовувані суб’єктами публічної адміністрації процедури, у межах яких 

ухвалюються публічно-владні рішення або вчиняються відповідні дії. 

Досліджено практику Європейського суду з прав людини як юридичну 

основу діяльності публічної адміністрації в окремих сферах. Зокрема, 

проаналізовано процедурні аспекти проведення виборчого процесу; нюанси 

реалізації права на свободу зібрань та об’єднань; законність та обґрунтованість 

відмови в задоволенні запиту на публічну інформацію; вимоги до суб’єктів 

публічної адміністрації під час реалізації особами екологічних прав; проблемні 

аспекти правового регулювання та практики реалізації права на освіту. 

З’ясовано особливості забезпечення реалізації вказаних прав суб’єктами 

публічної адміністрації та національними судами. За результатами аналізу 

практики Європейського суду з прав людини в окремих сферах публічного 

адміністрування, які до цього часу не були досліджені взагалі або ставали 

предметом дослідження у вузьких напрямах, наголошено на невідповідності 

національних актів практиці Європейського суду з прав людини, що призводить до 

порушень під час забезпечення реалізації громадянами гарантованих їм прав. 

Проаналізовано шляхи вдосконалення як самого доступу суб’єктів 

публічної адміністрації до рішень Європейського суду з прав людини, так і 

покращення їх адміністративної практики, безпосередньо застосовуючи практику 

Європейського суду з прав людини. Доведено потребу створення єдиної бази 

фахового перекладу рішень Європейського суду з прав людини, що мають 

особливе значення. Наголошено, що джерелом наповнення такої бази має стати 

весь масив практики Європейського суду з прав людини, а не тільки рішення, які 

стосуються справ, стороною в яких виступила Україна. Таке твердження 

побудовано на основі висновків автора за результатами проведеного дослідження. 

Зосереджено увагу на тому, що застосуванню як джерела права підлягає не все 

рішення, а лише окремі його положення (якщо таке рішення ухвалене щодо іншої 

держави), у яких містяться зауваження суду з питань, які безпосередньо не 

входять у предмет судового рішення. Доведено, що юридичне значення для 
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держав, які не є сторонами у справі, мають викладені в рішенні під час 

обґрунтування позиції норми і принципи, які й повинні в подальшому 

застосовуватися як судами при розв’язанні спорів, так і суб’єктами публічної 

адміністрації в межах їх адміністративної практики. Обґрунтовано, що 

потребують вдосконалення процедури доступу суб’єктів публічної адміністрації 

всіх рівнів до системи фахового перекладу рішень Європейського суду з прав 

людини. 

Результати дисертаційного дослідження становлять науково-теоретичний та 

практичний інтерес і можуть бути використані у науково-дослідній сфері, у 

правотворчій та правозастосовній діяльності, а також в освітньому процесі. 

Внаслідок наукового дослідження сформульовано положення наукової новизни та 

всі результати роботи, отримані на підставі особистого вивчення й аналізу 

вітчизняної та зарубіжної (європейської) юридичної літератури, норм 

міжнародного права, юридичних актів Європейського Союзу, актів національного 

законодавства України та судової практики. 

Ключові слова: рішення, практика, джерело, ієрархія джерел, Конвенція 

про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав 

людини, суб’єкти публічної адміністрації, адміністративна практика. 
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SUMMARY 
Solodova K. Yu. The case-law of European Court for Human Rights as a 

source of administrative law. – Qualified scientific work as a manuscript. 

 

The thesis for a candidate’s degree by the specialty 12.00.07 – administrative law 

and procedure; financial law; informational law. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2020. 

The thesis is an independent completed scientific work, devoted to the study of the 

legal nature of the European Court of Human Rights case-law as a source of 

administrative law. The study revealed the importance of European Court of Human 

Rights case-law in public administration. The place of the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and, accordingly, the European 

Court of Human Rights case-law as its integral part in the hierarchy of administrative 

law sources have been clarified. Recommendations have been made to improve the 

legal framework of the subjects and the administrative practice of public administration 

entities regarding their application of the case law of the European Court of Human 

Rights. 

Special attention is paid to the present state of the theoretical and legal positions on 

the system of sources of administrative law. Each element of the system of 

administrative law sources is described in detail, dividing it into formal and informal 

sources. The hierarchical relationship between international sources of law and 

domestic law has been clarified. An approach has been proposed according to which 

only valid international treaties, the consent of which is given by the Verkhovna Rada 

of Ukraine, should be considered as part of the national legislation of Ukraine. The 

progressive proposal on the place of the Constitution of Ukraine in the system of 

sources of administrative law is supported, according to which, without diminishing the 

meaning of the Constitution of Ukraine, it is proposed to consider it as a source of 

constitutional law rather than administrative law. The idea that the acts of the Cabinet of 

Ministers of Ukraine take precedence over other by-laws in the system of sources of 

administrative law of Ukraine is substantiated. 
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The experience of the Council of Europe countries is analyzed using a specific 

example of the Federal Republic of Germany to determine the status of the case law of 

the European Court of Human Rights as a source of law. International experience 

confirms the fact that no state can escape the jurisdiction of the European Court of 

Human Rights or refuse to recognize its decision, since there is no other global or 

regional analogue whose legal system would reach the same level of maturity. 

An approach is proposed to make the Convention on the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms and the case law of the European Court of Human 

Rights an integral part of it over all other sources of administrative law. It is stated that 

the case law of the European Court of Human Rights is imperative for both judges and 

the public administration system. It analyzes the modern legislation and scientific 

achievements of scientists to determine the range of subjects of public administration, 

for which the European Court of Human Rights case-law has been determined to be 

mandatory for use as a source of law. Accordingly, it is proposed to amend the current 

legislation to clarify the range of persons required to apply the European Court of 

Human Rights case-law in administrative practice. The subjects of public administration 

include executive bodies, state bodies not endowed with the status of executive 

authority, but authorized to exercise public-power administrative functions, authorities 

of the Autonomous Republic of Crimea, bodies of local self-government, and subjects 

of delegated authority. It is proved that since they all perform managerial functions, 

they enter into legal relationships with individuals, and therefore they must adhere to 

common human rights standards. The decisions, actions or omissions of these public 

administration entities are subject to review by administrative courts. It is proposed to 

define the term «аdministrative practice» as stipulated by the legislation and used by the 

entities of public administration procedures in which public-authority decisions are 

made or appropriate actions are taken.  

The case-law of the European Court of Human Rights as a legal basis for public 

administration activities in specific areas is examined. In particular, the following were 

analyzed: procedural aspects of the election process; nuances of the exercise of the right 

to freedom of assembly and association; the legality and validity of the refusal to satisfy 
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the request for public information; requirements for subjects of public administration 

during the implementation of environmental rights by persons; problematic aspects of 

legal regulation and practice of exercising the right to education. 

The peculiarities of ensuring the exercise of these rights by public administration 

entities and national courts have been determined. An analysis of the case law of the 

European Court of Human Rights in certain areas of public administration, which has 

not yet been investigated or narrowly targeted, has highlighted the inconsistency of 

national acts with the Court's case law, which leads to violations in the implementation 

by citizens of guaranteed right. 

The ways of improving the access of the public administration entities to the 

decisions of the European Court of Human Rights and the improvement of their 

administrative practice by directly applying the European Court of Human Rights case-

law are analyzed. The necessity of creating a single base for professional translation of 

European Court of Human Rights judgments of particular importance has been proved. 

It is emphasized that the source of filling such a base should be the full range of the case 

law of the European Court of Human Rights, and not just the decisions concerning cases 

to which Ukraine has taken part. This statement is based on the author's findings based 

on the results of the study. It is emphasized that not all decisions are subject to use as a 

source of law, but only some of its provisions (if such a decision is made in respect of 

another state), which contain the court's remarks on matters not directly covered by the 

judgment. It is proved that the rules and principles laid down in the decision during the 

substantiation of the position have legal value for the states not party to the case, which 

should continue to be applied both by the courts in the resolution of disputes and by the 

entities of public administration within their administrative practice. It is justified that 

they need to improve the procedure of access of public administration bodies of all 

levels to the system of professional translation of decisions of the European Court of 

Human Rights. 

The results of the thesis are of scientific, theoretical and practical interest and can 

be used in research, law-making and law-enforcement activities, as well as in the 

educational process. According to the results of scientific research, the provisions of 
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scientific novelty and all the results of work obtained on the basis of personal study and 

analysis of domestic and foreign (European) legal literature, norms of international law, 

EU legal acts, acts of national legislation of Ukraine and judicial practice are 

formulated. 

Key words: decision, case-law, source, hierarchy of sources, European 

Convention of Human Rights, European Court of Human Rights, subjects of public 

administration, administrative practice. 
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ВСТУП 

Актуальність теми 

Із моменту ратифікації Верховною Радою України Конвенції Ради Європи 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – ЄКПЛ) кожен 

отримав право після використання усіх національних засобів правового захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до Європейського суду з прав людини 

(далі – ЄСПЛ) – однієї з найбільш поважних і впливових міжнародних судових 

установ. Станом на сьогодні кількість громадян України, які користуються своїм 

правом і звертаються до ЄСПЛ, невпинно зростає. Україна систематично входить 

у трійку лідерів країн за кількістю скарг до неї. 

Втім, важливість практики ЄСПЛ полягає не тільки в задоволенні скарги 

конкретної особи та припиненні порушення її прав. Як міжнародний договір 

ЄКПЛ здійснює набагато ефективніший вплив на основні права людини, ніж 

будь-які національні акти, а відтак у сфері захисту прав людини має пріоритет над 

останніми. ЄСПЛ є головним інструментом тлумачення ЄКПЛ, а відтак практика 

Суду є її невід’ємною частиною. Жодна держава не може уникнути юрисдикції 

ЄСПЛ чи відмовитись визнати його рішення, адже немає жодного іншого 

глобального чи регіонального аналогу, правова система якого досягла б такого ж 

рівня зрілості. Україна визнала обов’язковою юрисдикцію ЄСПЛ в усіх питаннях, 

що стосуються тлумачення й застосування ЄКПЛ. До того ж, згідно з Законом 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 

прав людини», практика ЄСПЛ є джерелом права в Україні, яка роз’яснює основні 

права людини, що закріплені ЄКПЛ про захист прав людини і основоположних 

свобод. Практика ЄСПЛ є важливою юридичною основою діяльності суб’єктів 

публічної адміністрації, які також повинні узгоджувати з ними як власні 

нормативні, так і правозастосовні акти.  

Актуальність даного дослідження зумовлена не лише потребою виконання 

вимог Європейського Союзу для успішного завершення процесу асоціації 

України, а й прагненням населення держави досягти дотримання прав людини та 

фундаментальних свобод, верховенства права, створити найсприятливіші умови 
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для розвитку й самореалізації всіх громадян і гарантування їхньої безпеки, 

децентралізовану й прозору, ефективно організовану владу та, безумовно, досягти 

європейського рівня життя. 

Зважаючи на певну заформалізованість українського суспільства, 

досягнення цієї мети більшою мірою полягає в правильному офіційному 

визначенні місця практики ЄСПЛ в системі джерел права. Зазначене обумовлює 

потребу проведення комплексного наукового дослідження статусу практики 

ЄСПЛ в ієрархії джерел адміністративного права як юридичної основи діяльності 

публічної адміністрації в окремих сферах прав людини, гарантованих ЄКПЛ. 

Мета й завдання дослідження 

Мета дисертаційного дослідження полягає в напрацюванні оновленої 

концепції джерельної бази адміністративного права України та виділенні в ній 

місця для практики ЄСПЛ.  

Реалізація поставленої мети зумовила потребу послідовного виконання 

таких дослідницьких завдань:  

▫ охарактеризувати сучасний стан і перспективи трансформації джерельної 

бази адміністративного права; 

▫ проаналізувати сучасні наукові підходи до визнання практики ЄСПЛ; 

▫ визначити сутність та значення практики ЄСПЛ як джерела 

адміністративного права; 

▫ з’ясувати місце практики ЄСПЛ в системі джерел права держав-членів 

Ради Європи на прикладі Федеративної Республіки Німеччина (далі -ФРН); 

▫ проаналізувати практику ЄСПЛ як юридичну основу діяльності публічної 

адміністрації у сфері забезпечення права на вільні вибори; 

▫ проаналізувати практику ЄСПЛ як юридичну основу діяльності публічної 

адміністрації у сфері забезпечення права на мирні зібрання; 

▫ проаналізувати практику ЄСПЛ як юридичну основу діяльності публічної 

адміністрації у сфері забезпечення права на доступ до інформації;  

▫ проаналізувати практику ЄСПЛ як юридичну основу діяльності публічної 

адміністрації у сфері забезпечення екологічних прав; 
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▫ проаналізувати практику ЄСПЛ як юридичну основу діяльності публічної 

адміністрації у сфері забезпечення права на освіту. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, пов’язані зі становленням, 

формуванням та розвитком системи джерел адміністративного права. 

Предметом дослідження є практика ЄСПЛ в системі джерел 

адміністративного права. 

Методи дослідження 

Методологічною основою дисертації є сукупність загальнонаукових та 

спеціально-юридичних методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування 

обумовлюється доцільністю системного підходу для досягнення єдності 

соціального змісту та форми. 

Так, діалектичний метод дослідження джерельної бази адміністративного 

права дозволив розглянути її в розвитку та взаємозв’язку, виявити усталені 

напрями й закономірності в цілому (підрозділ 1.1). За допомогою історико-

правового методу здійснено аналіз особливостей і передумов створення системи 

джерел адміністративного права (підрозділ 1.1). Логіко-семантичний підхід дав 

змогу з’ясувати сутність і значення практики ЄСПЛ в системі джерел 

адміністративного права (підрозділ 1.2). Порівняльно-правовий метод було 

використано для визначення підходів до практики ЄСПЛ в системі джерел права 

держав-членів Ради Європи на прикладі ФОН (підрозділ 1.3). Методи 

моделювання, аналізу й синтезу були використані під час розроблення 

пропозицій, спрямованих на удосконалення законодавчих та інших нормативних 

актів, зважаючи на практику ЄСПЛ як юридичну основу діяльності публічної 

адміністрації у різних сферах (розділ 2). 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять практика 

ЄСПЛ, Конституція України, міжнародні акти, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, законодавчі акти України, підзаконні акти, 

постанови національних судів, рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи та 

Венеціанської комісії, а також відповідне законодавство та судова практика 

зарубіжних держав. 
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Теоретичні засади дослідження становлять праці українських та зарубіжних 

учених-правників, зокрема В. Б. Авер’янова, В. М. Бевзенка, Ю. П. Битяка, 

Н. В. Галіциної, І. С. Гриценка, О. А. Заярного, Р. С. Мельника, В. Я. Тація, 

Т. І. Фулей, С. В. Шевчука та інших.  

Наукова новизна одержаних результатів 

Наукова новизна даного дисертаційного дослідження полягає в тому, що 

запропонована праця є першим спеціальним комплексним науковим 

дослідженням теоретико-правових підходів до визначення практики ЄСПЛ в 

системі джерел адміністративного права. 

У роботі обґрунтовано низку концептуальних положень, узагальнень і 

висновків, які відповідають критеріям наукової новизни: 

уперше: 

▫ доведено потребу обов’язковості застосування практики ЄСПЛ як джерела 

права для суб’єктів публічної адміністрації всіх рівнів. Зроблені пропозиції до 

нової редакції ст. 19 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини», які полягають у чіткому сутнісному 

визначенні поняття «адміністративна практика» та розширенні кола суб’єктів 

публічної адміністрації, на які розповсюджується дія даної статті; 

▫ сформульовано авторський підхід до співвідношення понять «рішення» та 

«практика» ЄСПЛ. Доведено, що поняття «практика ЄСПЛ» є ширшим поняттям, 

яке має використовуватись в контексті розгляду системи джерельної бази 

адміністративного права; 

▫ за результатами аналізу практики ЄСПЛ в окремих сферах публічного 

адміністрування, які до цього часу не були досліджені взагалі або ставали 

предметом дослідження у вузьких напрямах, наголошено на невідповідності 

національних актів практиці ЄСПЛ, що призводить до порушень під час 

забезпечення реалізації громадянами гарантованих їм прав; 

▫ уточнено визначення категорії «мирність», критеріями якої виступають: 

потреба відсутності в учасників зібрання зброї або її легальна наявність, однак 

відсутність мети її застосування; відсутність мети та бажання застосування 
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насильницьких намірів в організаторів та учасників зібрання; характеристика 

закликів і лозунгів зібрання, зокрема державного чи політичного характеру; 

можливість прояву активних немирних дій контрдемонстрантів мирного зібрання 

або запланованої провокативної поведінки невдоволеної метою проведення 

мирного зібрання частини населення; особливості оцінки негативних дій окремих 

учасників масового зібрання; 

▫ запропоновано застосування практики Європейського суду з прав людини 

суб’єктами публічної адміністрації під час проведення ними трискладового тесту 

з метою обґрунтування законності обмеження прав громадян у доступі до 

публічної інформації; 

удосконалено: 

▫ систему джерельної бази адміністративного права, що об'єктивно 

зумовлено відсутністю єдиної позиції щодо їх ієрархічної побудови, у якій 

приматом визначено ЄКПЛ і практику ЄСПЛ як її невід’ємну частину; 

▫ наукові позиції про сутність та значення практики ЄСПЛ, спираючись на 

досвід ФРН, що полягають у визначенні статусу практики Європейського суду з 

прав людини як джерела права, виходячи з самої суті та значення, факту 

ратифікації Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних 

свобод і положень відповідного законодавства про згоду; 

▫ подальшого розвитку знайшли пропозиції щодо потреби запровадження в 

Україні централізованої системи фахового перекладу рішень ЄСПЛ, особливий 

акцент серед яких зроблено на потребі забезпечення доступу до цієї системи 

суб’єктів публічної адміністрації всіх рівнів із постійним інформуванням про нові 

надходження; 

▫ підходи до забезпечення суб’єктами публічної адміністрації права на доступ 

до публічної інформації та критерії можливої відмови в реалізації цього права, що 

віднайшли своє відображення в запропонованих змінах до Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» та полягають у потребі співставлення 

розпорядниками публічної інформації правової сутності конкретної інформації з 
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метою, для якої вона отримується, у значенні первинної процедури здійснення 

трискладового тесту; 

▫ зміст наукової позиції, що спираючись на еклектичність 

природоохоронного законодавства, полягає в дотриманні механізму контролю, 

зважаючи на такі особливості як місце розташування об’єкта, віддаленість від 

місця проживання населення, потенційний рівень шуму, викидів шкідливих 

речовин в атмосферне повітря, водойми та ґрунт, забезпеченні балансу 

індивідуальних та суспільних інтересів у сфері захисту довкілля та інших прав 

людини, що в разі потреби може стати законною метою обмеження прав людини, 

забезпеченні у випадку настання негативних наслідків для осіб повної підтримки, 

яка залежно від ступеня шкоди, вини держави, а також від того, чи мала 

можливість сама особа передбачити настання таких негативних наслідків, може 

бути різною; 

дістали подальший розвиток: 

▫ такі процедурні аспекти проведення виборів як удосконалення процедури 

складання та перевірки списків виборців, доступу громадян до виборчих 

дільниць, порядку висвітлення процесу виборів у засобах масової інформації, а 

також вимоги до підрахунку голосів, що полягають у пропозиції вилучення 

закріпленого в законодавстві положення щодо наявності встановленого, хоча й 

мінімального, бар’єра можливих правопорушень під час встановлення результатів 

виборів, доцільності скасування квот за гендерною ознакою та інше; 

▫ наслідки відходу від практики ЄСПЛ під час ухвалення нового 

законодавства України, що полягає у відсутності законодавчого закріплення у 

вигляді притягнення до відповідальності, а втім є безумовним обов’язком держави 

під час підготовки до ухвалення нового нормативного акта всебічно та ґрунтовно 

дослідити практику ЄСПЛ з цього питання та обов’язково врахувати її; 

▫ підходи до розв’язання проблем, пов’язаних із реалізацією особами права на 

освіту, що полягають у виборі навчального закладу, оплати за навчання, мови 

навчання національних меншин, дотриманні вимог академічної доброчесності. 

Розв’язання вказаних проблем вбачається у приведенні локальних нормативних 
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актів до позицій, висловлених у практиці ЄСПЛ, та вдосконаленні 

запровадженного інституту освітнього омбудсмена. 

Практичне значення одержаних результатів 

Основні положення та висновки даного дисертаційного дослідження можуть 

бути використані:  

у науково-дослідницькій сфері – при формуванні основи для подальших 

наукових досліджень у сфері системи джерел права, невід’ємним елементом якого 

є практика Європейського суду з прав людини (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у діяльність НДР №19 БФ 042-01 «Розробка 

системного вчення про основні права людини з метою втілення в Україні 

європейських правових цінностей у контексті розбудови громадянського 

суспільства» б/н від 23 червня 2020 р.); 

у правотворчій діяльності – під час удосконалення чинних і розроблення 

нових нормативно-правових актів з питань гарантування та реалізації прав 

громадян суб’єктами публічної адміністрації (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у нормотворчу діяльність підкомітету з питань 

дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав людини та 

гендерної політики Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої 

політики та міжпарламентського співробітництва № 061/3-297 від 06 березня 2020 

р.); 

у правозастосовній діяльності – із метою підвищення ефективності 

діяльності суб’єктів публічного управління взагалі та в частині реалізації прав 

громадян зокрема; 

у навчальній діяльності – при підготовці підручників, навчальних 

посібників, розробленні лекційних курсів, навчальних програм, методичних 

комплексів із дисциплін: «Адміністративне право», «Реалізація та захист прав 

громадян у сфері публічного адміністрування», «Правові інструменти публічного 

адміністрування» (акт впровадження результатів дисертаційного дослідження у 

навчальний процес Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка б/н від 11 березня 2020 р.). 
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Апробація результатів дослідження. Висновки, положення й 

рекомендації, розроблені автором у процесі підготовки дисертаційного 

дослідження, обговорювалися та висвітлювалися в доповідях на наукових 

конференціях, зокрема: Міжнародній науковій конференції «Права та свободи 

людини і громадянина: механізм їх реалізації та захисту різними галузями права» 

(м. Братислава, 19–20 вересня 2014 р.), Міжнародній науковій конференції 

«Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України» 

(м. Харків, 4–5 листопада 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції, 

присвяченій Дню науки юридичного факультету «Актуальні питання 

державотворення в Україні» (м. Київ, 20 травня 2016 р.), І Міжнародній науково-

практичній конференції «Історія вітчизняного та європейського 

адміністративного права і процесу» (м. Київ, 6 жовтня 2016 р.; м. Львів, 

11 листопада 2016 р.), Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених, присвяченій Дню науки юридичного факультету 

«Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 19 травня 2017 р.), ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Адміністративний акт: теорія та 

практика» (м. Київ, 9 жовтня 2017 р.), Міжнародній науково-практичній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій Дню науки 

юридичного факультету «Актуальні питання розвитку юридичної науки та 

практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 

14 наукових працях: 6 наукових статтях, опублікованих у фахових виданнях, 1 

публікації в закордонному виданні з наукового напряму, за яким підготовлено 

дисертацію, та у 7 матеріалах і тезах доповідей на наукових міжнародних 

конференціях та науково-практичних круглих столах. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, змісту, 

вступу, двох розділів, логічно об’єднаних у вісім підрозділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

298 сторінок, із них основного тексту – 214 сторінок. Список використаних 
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джерел налічує 583 найменування і займає 62 сторінки. Додатки розміщено на 

8 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛО 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

1.1 Стан і перспективи трансформації джерельної бази адміністративного 

права 

Проблемі дослідження джерел адміністративного права присвячено значну 

кількість наукових робіт правознавців як радянської доби та пострадянського 

періоду, так і сучасності. У більшості випадків наявні дослідження містять 

однакові або майже однакові думки. І лише окремі з них відрізняються певними 

елементами оригінальності щодо сутності та видів джерел адміністративного 

права. Опрацювання наявної літератури показує, що його джерела на відміну від 

джерел інших галузей права найчастіше піддавались трансформаційним 

перетворенням [1, с. 4]. Враховуючи такий стан дослідження цього питання, 

наявна потреба аналізу існуючих наукових поглядів із означеної проблеми й 

окреслення власної позиції, яка б відповідала сучасному стану розвитку права та 

держави. 

Не викликає сумніву, що загальні положення теорії права щодо джерел 

права цілком можна застосовувати і при розв’язанні питання щодо визначення 

сутності та видів джерел адміністративного права. Однак, як і будь-яка інша 

галузь, адміністративне право має свої особливості, які яскраво проявилися 

протягом останніх років. Це пов’язано насамперед із активними 

євроінтеграційними процесами, які здійснили потужний вплив на українську 

правову систему, викликавши появу в її межах принципово нових категорій, 

норм, інститутів, стандартів, які активно впроваджуються в українську державно-

правову реальність та, як наслідок, впливають і на відповідні наукові 

дослідження. 

В Україні, як вже було наголошено вище, питання визначення поняття, 

сутності та видів джерел адміністративного права не знайшли однозначного 

розв’язання на сторінках наукової літератури. Так, одні вчені у своїх наукових 
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доробках не приділяють достатньо уваги питанню джерельної бази, обмежуючись 

лише окресленням загальноприйнятих підходів [2]. Інші ж, спираючись передусім 

на правову природу даного явища, формулюють нові, більш сучасні наукові 

позиції [3]. Проте головна проблема, на наш погляд, полягає не у відсутності 

визначення поняття «джерело права», а в тому, що науковці не можуть дійти 

згоди в питанні видів джерел права взагалі та джерел адміністративного права 

зокрема. Зважаючи на це, питання видів джерел адміністративного права стане 

ключовим у даному підрозділі. 

Починаючи аналізувати дане питання, зазначимо, що континентальна або 

романо-германська система права (до якої відноситься й Україна) 

характеризується нормативною упорядкованістю, структурованістю джерел, 

усталеними демократичними правовими принципами, наявністю чіткої юридичної 

техніки [4, с. 88]. Проте позиції вчених-адміністративістів щодо питання видів та 

самого визначення поняття «джерело права» не є однаковими. Їх можна поділити 

на два основні підходи. Згідно з першим (тривалий період у науковій спільноті 

панувала саме така думка), під джерелом права розуміють зовнішні форми 

встановлення й вираження адміністративно-правових норм – акти правотворчості 

державних органів та організацій, органів місцевого самоврядування, ухвалені в 

межах їхньої встановленої законодавством компетенції, а також міжнародні угоди 

(договори) і міжнародно-правові акти, ратифіковані Україною [5, с. 71]. Однак ми 

вважаємо даний підхід неповним та приєднуємось до думки тих вчених, які під 

джерелами адміністративного права розуміють юридичну основу діяльності 

суб’єктів публічної адміністрації, вказуючи при цьому, що першоджерелом норми 

права є внутрішня суть народного духу та життєвий устрій [3, с. 91]. 

Переходячи до виділення видів джерел адміністративного права, 

наголосимо, що найбільш вдалим серед існуючих підходів до їх групування є той, 

у межах якого запропоновано поділяти джерела на формалізовані та 

неформалізовані [3, с. 89].  

Розпочнемо аналіз із формалізованих джерел. Здавалось би, саме ця група 

не має викликати особливих суперечок. Проте і щодо видів формалізованих, або 
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як їх ще називають формально-юридичних джерел права, не має одностайної 

думки. Так, одні вчені вважають, що формалізовані джерела адміністративного 

права – це такі джерела, що дістали закріплення у формі документа (юридичного 

акта) [3, с. 91]. Інші ж до формально-юридичних джерел права відносять 

нормативно-правові акти, правові звичаї, правові прецеденти, нормативно-правові 

договори, принципи права, правову доктрину, релігійні норми [6, с. 31]. На наш 

погляд, навряд чи до формалізованих джерел можна віднести принципи, 

доктрину, релігійні норми тощо. Адже вони не мають найголовнішої ознаки, 

притаманної даній групі джерел, – формально вираженої форми. Названі ж види 

джерел варто відносити все-таки до неформалізованих, про які будемо зазначати 

нижче.  

Говорячи про види формалізованих джерел, зазначимо, що насамперед 

надзвичайно важливо «побудувати» їх ієрархічну піраміду, адже саме вона, по 

суті, покладена в підґрунтя усієї правозастосовної діяльності. Розглянемо існуючі 

види формалізованих джерел адміністративного права через його призму. Такий 

крок дозволить розв’язати як теоретичні питання, так і сприятиме, сподіваємося, 

покращенню практичної діяльності суб’єктів публічної адміністрації, які в її 

межах послуговуються джерелами адміністративного права. Розпочнемо з аналізу 

міжнародних актів як джерел адміністративного права, оскільки окремі з них, на 

наш погляд, «очолюють» названу вище ієрархічну піраміду.  

У законодавстві України ми не зустрінемо визначення міжнародного акта, 

однак в окремих нормативних актах є тлумачення поняття «міжнародний договір» 

(ст. 9 Конституції України, ст. 2 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів, ст. 2 Закону України «Про міжнародні договори»), під яким 

розуміється укладений у письмовій формі з іноземною державою або іншим 

суб’єктом міжнародного права договір, що регулюється міжнародним правом 

незалежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між 

собою документах, і незалежно від його конкретного найменування (договір, 

угода, конвенція, пакт, протокол тощо) [7].  
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До того ж зазначимо, що ми поважаємо думки вчених, які, зважаючи на 

об’єктивні характеристики та властивості, намагаються сформулювати авторське 

визначення поняття «міжнародний акт», відмежувавши його тим самим від 

поняття «міжнародний договір».  

Так, під міжнародним актом Н. Шпарик розуміє окремий документ 

(конвенція, договір, декларація, угода, пакт, протокол, статут, спільна заява, 

хартія, меморандум, регламент, акт тощо), який містить правила, безумовно 

визнані державами, що є результатом взаємного волевиявлення й активної 

діяльності суб’єктів міжнародного права (держав та міжнародних організацій), 

спрямований на міжнародне врегулювання суспільних відносин (у даному 

випадку – у сфері охорони довкілля) [8, с. 316, с. 318]. Більшість вчених, 

досліджуючи дане питання, зупиняють свою увагу саме на міжнародних 

договорах, розуміючи під цим угоду між Українською державою, яка є 

посередником волі українського народу, та державами, міжнародними 

організаціями й іншими суб’єктами міжнародного права, що регулює відносини 

між ними та породжує взаємні права й обов’язки щодо предмета (у даному 

випадку) конституційного регулювання, насамперед щодо прав та свобод людини 

і громадянина [9, с. 12]. Дехто вказує, що міжнародні договори відображають і 

закріплюють правила поведінки, що визнаються суб’єктами міжнародного права 

як юридично обов’язкові [10, с. 122]. 

Як ми бачимо з наведеного, у сучасній науковій літературі більшість вчених 

робить акцент на узагальненому підході до питання визначення міжнародного 

акта. При цьому важливе питання визначення їх видів обмежується наведенням 

положень законодавства, оминаючи при цьому важливий аспект класифікації 

міжнародних актів та визначення їх видів. Дещо далі в цьому питанні йде 

О. М. Шпакович, а саме вказує на проблему відсутності загальних критеріїв, яким 

повинні відповідати ті чи інші види міжнародних актів, що, як наслідок, 

ускладнює аналіз їх юридичної сили [11, с. 36]. Окремі спроби деяких вчених 

класифікувати міжнародні акти за певними видами, на жаль, не здійснюють 

належний ефект на практичний бік їх застосування, залишаючись лише в 
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теоретичній площині (класифікація міжнародних актів за методом ухвалення 

актів – одностайно, більшістю голосів, на основі консенсусу, ухвалені зваженим 

голосуванням [12, с. 27]; за критерієм предмета – політичні, економічні, із 

технічних, наукових питань, із питань культури [13, с. 13]; за критерієм 

функціональних органів – виконавчі, керівні, контрольні, адміністративні [13, 

с. 14]).  

Незважаючи на подібні спроби визначення та класифікації міжнародних 

актів у більшості випадків, ведучи мову про міжнародні акти, автори згадують 

саме про міжнародні договори. Відповідно, можна зробити висновок, що 

категорія «міжнародний договір» є узагальнюючою і в її межах можуть бути 

об’єднані різноманітні юридичні акти (зокрема й за назвою), які: а) видаються 

(ухвалюються) суб’єктами міжнародного права та б) можуть бути ратифіковані 

або в) нератифіковані в Україні. Щодо значення та сутності ратифікації договорів 

зазначимо таке. Водночас як Закон України «Про міжнародні договори України» 

окремо виділяє лише поняття «підписання договору», під яким розуміє або стадію 

укладення міжнародного договору, або форму надання Україною згоди на 

обов'язковість для неї міжнародного договору у випадках, передбачених 

міжнародним договором чи іншою домовленістю сторін, поняття «ратифікація, 

затвердження, прийняття, приєднання» законодавець ототожнює та розуміє під 

ними залежно від конкретного випадку форму надання згоди України на 

обов'язковість для неї міжнародного договору. На наш погляд, ратифікацію слід 

відокремлювати від інших понять, адже зважаючи на текст Конституції України, 

ратифікованими вважаються ті договори, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України [14; 7]. Суттєвим фактором, який відрізняє 

ратифікацію від усіх інших форм є те, що вона здійснюється шляхом ухвалення 

закону про ратифікацію, невід'ємною частиною якого є текст міжнародного 

договору. Саме в такому випадку, за умови ухвалення Закону України, 

міжнародний договір вважається ратифікованим. 

Питання ратифікації міжнародного договору є для нас принциповим, 

оскільки лише ті договори, які пройшли цю процедуру, можуть застосовуватися в 
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Україні та, відповідно, бути джерелом у нашому випадку адміністративного 

права. Ця вимога, зокрема, випливає з тексту статей 9 Конституції України та 19 

Закону України «Про міжнародні договори», які вказують, що частиною 

національного законодавства України є лише ті чинні міжнародні договори, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України [14; 7].  

Також варто наголосити на тому, що, на жаль, далеко не всі законодавчі 

акти, які визначають статус суб’єктів публічної адміністрації в Україні, містять 

положення про те, що названі суб’єкти мають керуватися у своїй діяльності 

міжнародними договорами, які ратифіковано у встановленому законом порядку. 

Подібна ситуація, на наш погляд, є неприпустимою та має бути змінена шляхом 

внесення змін до відповідних законів України, адже без цього, на наш погляд, 

навряд чи нам вдасться досягти повного та всебічного впровадження в діяльність 

національної адміністрації міжнародних стандартів. Прикладом позитивного 

порядку у цій частині може стати Закон України «Про Національну поліцію», 

зокрема ст. 3 якого, регулюючи правову основу діяльності даного органу, вказує, 

що у своїй діяльності поліція керується міжнародними договорами України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [15]. 

Певною проблемою в цій частині є також і те, що в Конституції України 

наголошено, що частиною національного законодавства є лише ті міжнародні 

договори, які ратифіковано Верховною Радою України. Така позиція законодавця 

нам незрозуміла, адже міжнародні договори, відповідно до Закону України «Про 

міжнародні договори», можуть укладатися й за участі Президента України, уряду, 

міністерств. У такому разі виникає запитання про юридичну силу таких договорів, 

їх статус в Україні. На ці питання відповіді поки немає, хоча вона є надзвичайно 

важливою для сфери адміністративного права, бо, очевидно, що договори, 

укладені за участі органів виконавчої влади, містять норми адміністративного 

права. На наш погляд, розв’язуючи дане питання, варто зупинити свою увагу на 

двох принципово важливих аспектах. По-перше, відповідно до статті 3 Закону 

України «Про міжнародні акти», Президент України, Кабінет Міністрів України, 

міністерства та інші органи центральної виконавчої влади, державні органи 
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укладають міжнародні договори від імені Президента України, уряду, міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, державних органів відповідно. На 

відміну від цього, частина 2 статті 3 вказаного Закону передбачає сферу 

міжнародних договорів, що укладаються від імені України. Вказані сфери 

підпадають під повноваження Верховної Ради України, передбачені 

Конституцією України. Іншими словами, такі договори має право укладати лише 

Верховна Рада України і робить вона це від імені України, а не від імені 

конкретного органу. Переходячи до другого аспекту, який визначений нами як 

ключовий, зазначимо, що відповідно до законодавства України, а саме наведених 

вище положень ст. 9 Конституції України, незалежно від суб’єкта укладення 

міжнародного договору, частиною національного законодавства останній стає 

лише після обов’язкової згоди Верховної Ради України, тобто ратифікації даного 

міжнародного договору. Інакше кажучи, міжнародні договори України 

міжвідомчого характеру, які передбачені ст. 3 Закону України «Про міжнародні 

договори», а також Положенням про порядок укладання, виконання та денонсації 

міжнародних договорів України міжвідомчого характеру від 17 червня 1994 року 

№ 422 [16], здійснюється Президентом України, міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади, від імені яких і були підписані такі 

договори, не є частиною національного законодавства, а, відповідно, і не є 

джерелами міжнародного права, оскільки порядок набуття ними чинності не 

узгоджується з Конституцією України. Відтак, ми не можемо погодитись із 

думкою тих вчених, які, посилаючись на положення Віденської конвенції про 

право міжнародних договорів щодо обов’язкової чинності договору для його 

учасників на принципі рacta sunt servandа, вважають, що зобов’язання згідно з 

таким договором є зобов’язаннями держави, а не міністерства як органу, що діє 

від імені держави [17]. Дане твердження є помилковим не тільки тому, що 

відповідні міжнародні договори вступили в дію іншим шляхом, аніж через 

ратифікацію акта Верховною Радою України, в більшості з них ще й відсутні 

положення нормативного характеру (як це є, наприклад, в Угоді про 

співробітництво між Міністерством юстиції України та Міністерством юстиції 
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Республіки Казахстан від 14 жовтня 1997 року). Відтак, такі міжнародні акти 

обов’язкові для відповідного суб’єкта ухвалення, однак вони не мають статусу 

джерела права. 

Продовжуючи далі, акцентуємо увагу на тому, що, очевидно, різні 

міжнародні договори, які хоча й ратифіковані в Україні, мають різну юридичну 

силу та соціально-політичне значення. Так, одна справа міжнародний договір, 

укладений між Україною та Європейським інвестиційним банком [18], і зовсім 

інша – ЄКПЛ [19], яка також має статус міжнародного договору. Це, власне, 

розуміє і сам законодавець, видаючи додаткові законодавчі акти, у яких 

підкреслюється особливе значення (зокрема і юридичне) того або іншого 

договору. Типовим прикладом тут може бути Закон України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [20], у 

ст.ст. 17 та 19 якого встановлено, що, відповідно, суди й органи виконавчої влади 

застосовують (і керуються) у своїй діяльності ЄКПЛ та практикою ЄСПЛ.  

Подібний, особливий статус на сьогодні в Україні має лише ЄКПЛ та 

практика ЄСПЛ, що наводить на думку про те, що ці міжнародні акти 

претендують на найвище місце в ієрархічній піраміді джерел адміністративного 

права. Така позиція, на наш погляд, є правильною, виходячи із такого.  

По-перше, в Україні визнається і діє принцип верховенства права [14; 7] як 

один із базових принципів функціонування демократичної, соціальної та правової 

держави. І хоча даний принцип є складною конструкцією, яка містить низку 

обов’язкових елементів [3, с. 68], виконуватись він буде лише тоді, коли будуть 

повністю гарантовані та забезпечені права і свободи людини і громадянина, що зі 

свого боку не охоплюються правовими нормами якоїсь однієї країни, а є 

надбанням усього світового співтовариства, адже сама категорія «права і свободи 

людини» як основний об’єкт ЄКПЛ існує поза національністю, територією, 

політикою і релігією якоїсь конкретно визначеної держави.  

Принагідно зазначимо, що Конституційним Судом України (далі – КСУ) 

визнано пріоритет природних прав людини як одного із засадничих принципів 

Конституції України, відповідно до якого Верховна Рада України як орган 
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законодавчої влади має ухвалювати правові акти, додержуючись такого підходу. 

А як приклад міжнародного акта, у якому вироблено систему прав людини як 

визначальних засад правового статусу фізичної особи, наведено ЄКПЛ [21]. 

Аналізуючи статус ЄКПЛ та практики ЄСПЛ як її невід’ємну частину в 

інших країнах, зазначимо, що зміст положень про основні права людини і 

громадянина навряд чи розвиватиметься в країнах Європейського Союзу по-

різному. Навпаки, варто очікувати певної стандартизації цих положень. Вектор 

розвитку основних прав і свобод людини й громадянина вказує на те, що хоча 

механізми їх реалізації та захисту в актах Європейського Союзу та ЄКПЛ 

автономні, позиції Європейського суду у тривалій перспективі набудуть 

пріоритетного значення. Це стосується не тільки правових положень, прямо 

запозичених із ЄКПЛ, які відповідно до правила тлумачення Хартії основних прав 

Європейського Союзу повинні використовуватися в незмінному вигляді, 

зберігаючи інтерпретацію Європейського суду та інших прав, що містяться в 

Хартії. Такий наслідок обумовлений принципом відкритості національних 

правових систем для впливу з боку міжнародного публічного права, із якого 

випливає обов’язок учасників ЄКПЛ тлумачити з урахуванням її положень весь 

масив права, а не лише запозичені з неї норми. Отже, тим самим 

підсилюватиметься роль ЄКПЛ та її вплив на інші акти Європейського Союзу в 

галузі прав людини [22, с. 65–66], що свідчить про надзвичайне значення 

Конвенції, яку називають Конституцією Ради Європи. І якщо ЄКПЛ про захист 

прав людини та основоположних свобод є Конституцією, ЄСПЛ – так званим 

конституційним судом, а отже, обидва джерела (текст ЄКПЛ та практика ЄСПЛ) 

мають велике значення. Про це свідчить одразу декілька чинників. Вчені, 

розглядаючи це питання, зазначають, що ЄСПЛ є транснаціональним 

конституційним судом, чиї авторитет, судова практика, законотворчі можливості 

та вплив на правові та політичні системи заслуговують того, щоб бути 

порівняними з найпотужнішими конституційними судами, а ЄКПЛ 

конституціоналізується, оскільки дедалі більша кількість держав наділяє її 

прямою дією у своєму внутрішньому правопорядку [23, с. 66]. 
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Отже, з викладеного стає зрозумілим і очевидним, що має рацію 

Р. С. Мельник, який стверджує, що ЄКПЛ та практика ЄСПЛ мають найвищу 

юридичну силу в України, випереджаючи навіть Конституцію України [24, 

с. 130].  

До категорії «міжнародний акт» як джерела права поряд із міжнародним 

договором відносять також «м’яке» право та юридичні акти Європейського Союзу 

[3, с. 94–97]. Зупинимося на їх аналізі більш докладно.  

Під категорією «м’яке право» розуміються інституційні, рекомендаційні 

норми. Подібні норми містяться в документах міжнародних міжурядових 

організацій: Організації Об’єднаних Націй, Парламентській Асамблеї Ради 

Європи, Організації з безпеки та співробітництва в Європі [24, с. 131] та не 

потребують ратифікації національними органами, однак слугують певним 

орієнтиром та сприяють включенню подібних за змістом норм у національне 

законодавство. До того ж важливість даної групи міжнародних актів пов’язана й з 

тим, що вони деталізуючи зафіксовані в ЄКПЛ, регулюють поведінку суб’єктів 

публічної адміністрації, вказуючи механізм їх дій в певних конкретних 

сферах [25]. Факт застосування актів «м’якого» права можна побачити зокрема й 

в судових актах. Так, Вищий адміністративний суд України в одному із своїх 

рішень безпосередньо посилався на висновок Європейської комісії «За 

демократію через право» під час розв’язання справи щодо виборчих спорів [26]. 

Втім, не зменшуючи важливість та авторитетність даної групи міжнародних актів, 

у науковій літературі все ж існує позиція, згідно з якою науковці вказують на 

некоректність віднесення норм «м’якого» права до джерел адміністративного 

права через необов’язковість застосування таких положень, розглядаючи їх як так 

зване квазіджерело адміністративного права [24, с. 134]. Погоджуючись із такою 

думкою, додамо, що все ж застосування у своїй діяльності актів «м’якого» права 

суб’єктами публічної адміністрації не тільки покращить загальний стан 

публічного адміністрування, а й наблизить Україну на шляху до членства в 

Європейському Союзі. 
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Переходячи власне до юридичних актів Європейського Союзу, зазначимо, 

що тут питання постає ще менш однозначно. Адже потрібно відрізняти, який 

вплив акти Європейського Союзу здійснюють на держави-члени Європейського 

Союзу, а яку юридичну силу такі акти мають для інших країн. З огляду на 

положення Договору про Європейський Союз «коли країна приєднується до 

Співтовариства, вона зобов’язана привести свою конституцію відповідно до 

статусу члена Співтовариства» та саму сутність Європейського Союзу, країни, 

приєднуючись до європейської спільноти, зокрема шляхом підписання документів 

органів Європейського Союзу, свідомо позбавляють себе частини свого 

суверенітету, а отже, й беруть на себе зобов’язання по приведенню свого 

національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, про що 

безпосередньо свідчать Конституції держав-членів Європейського Союзу [27, 

с. 144]. Питання щодо асоційованих держав-членів Європейського Союзу (якою і 

є Україна) більш дискусійне. На нашу думку, юридичні акти Європейського 

Союзу є лише орієнтиром для України, певним прикладом із метою 

вдосконалення національного законодавства та наближення його до європейських 

стандартів для досягнення поставленої мети вступу до Європейського Союзу. 

Втім окреме місце серед даної групи джерел посідає статус актів acquis 

communautaire та заслуговує нашої уваги в межах даного дисертаційного 

дослідження. У цьому контексті нагадаємо, що серед інших актами acquis 

communautaire є й практика ЄСПЛ, що являє собою невід’ємну частину ЄКПЛ. 

Акти acquis communautaire мають надзвичайно важливе значення для 

кожної демократичної держави. Так, в Угоді про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 

енергії і їхніми державами-членами, з іншої, зазначено, що повага до 

демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, як 

визначено, зокрема у відповідних документах щодо захисту прав людини, серед 

яких і ЄКПЛ, а також повага до принципу верховенства права, повинні формувати 

основу внутрішньої та зовнішньої політики сторін і є основними елементами цієї 

Угоди. Забезпечення поваги до принципів суверенітету й територіальної 



35 
 

цілісності, непорушності кордонів і незалежності, а також протидія 

розповсюдженню зброї масового знищення, пов’язаних з нею матеріалів та 

засобів їхньої доставки, також є основними елементами цієї Угоди. В усіх сферах, 

що становлять взаємний інтерес, між сторонами повинен розвиватися та 

зміцнюватися політичний діалог, що здійснюється передусім у межах засідань 

Ради асоціації, а також таких форматах як регулярні засідання представників 

України, з однієї сторони, та представників Європейського Союзу, з іншої, на 

рівні політичних директорів, Комітету з питань політики та безпеки й експертів, 

зокрема стосовно окремих регіонів і питань [28]. 

Варто зазначити, що Україною вже більше десяти років назад визначено, що 

метою адаптації законодавства держави до законодавства Європейського Союзу є 

досягнення відповідності правової системи України acquis communautaire з 

урахуванням критеріїв, що висуваються Європейським Союзом до держав, які 

мають намір вступити до нього [29]. Тому для досягнення зазначеної мети ще у 

2004 році було створено Координаційну раду з питань адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу з метою забезпечення взаємодії 

органів державної влади та недержавних інституцій з адаптації законодавства. 

Рішення Ради є обов’язкові для розгляду центральними та місцевими органами 

виконавчої влади [30]. Окрім цього, створений і спеціальний Центр адаптації 

державної служби до стандартів Європейського Союзу, діяльність якого 

направлена на поглиблене співробітництво між Україною та Європейським 

Союзом у сфері державної служби та державного управління, удосконалення 

механізму координації інституціонального забезпечення їх адаптації до стандартів 

Європейського Союзу [31]. Враховуючи таку увагу суб’єктів публічної 

адміністрації до питання адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу, здавалося б не викликає сумніву потреба зарахування 

acquis communautaire до джерел адміністративного права. Однак, зважаючи на 

вироблену нами вище концепцію, згідно з якою тільки ратифіковані акти 

міжнародного права можуть бути джерелами права в Україні, акти Європейського 

Союзу, відповідно, джерелами адміністративного права бути не можуть. Детально 
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про міжнародні акти у системі джерел адміністративного права висвітлено в 

статті «Міжнародні акти у системі джерел адміністративного права» [32]. 

Переходячи до аналізу формалізованих національних джерел 

адміністративного права, зазначимо, що в межах цієї групи традиційно 

вважається, що Конституція України стоїть на першому (найвищому) місці [5, 

с. 76], це цілком узгоджується і з позиціями окремих європейських авторів [33, 

с. 33]. Проте ми з цього приводу маємо дещо інший погляд. Так, хоча Основний 

закон України і містить положення (норми), які присвячені питанням прав і 

свобод громадян в управлінській сфері (ст.ст. 33, 36–38), організації та діяльності 

органів виконавчої влади (ст.ст. 106, 113–120), їх взаємовідносинам із органами 

законодавчої та судової влади (ст.ст. 6, 85, 116, 124), а також встановлює правове 

підґрунтя існування та функціонування публічної адміністрації загалом [14], ми 

вважаємо, що названі норми мають загальний характер та не є нормами 

адміністративного права. Для того, щоб підтвердити нашу думку, потрібно 

заглибитись у питання розмежування конституційного та адміністративного 

права.  

Вчені-конституціоналісти зазначають, що відповідно до принципу 

верховенства права предметом конституційного права можуть стати ті суспільні 

відносини, які не можуть бути ефективно врегульовані іншими соціальними 

нормами [34, с. 25], а предметом конституційного права є  основи 

конституційного ладу України, прав і свобод людини та громадянина, форми 

безпосередньої демократії, органи державної влади, інститут місцевого 

самоврядування тощо [35, с. 41]. Дані тези надають можливість говорити про те, 

що Конституція України є основним джерелом конституційного права, адже 

містить норми основних інститутів загальної та особливої частин 

конституційного права. А отже, і ті положення, що визначенні в Конституції 

України і стосуються діяльності публічної адміністрації, є лише визначними 

орієнтирами, які конкретизуються в джерелах адміністративного права, зокрема 

для наповнення джерел адміністративного права конкретним змістом завдяки 

конкретизації положень Конституції України тощо. До того ж, якщо слідувати 
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логіці більшості вітчизняних вчених, що досліджують питання джерел права в 

різних галузях права, то виходить, що одні й ті самі положення Конституції 

України одночасно є нормами конституційного, адміністративного, земельного, 

екологічного права тощо. Такий підхід нівелює роль Конституції України та 

зрівнює норми Основного Закону з нормами інших галузей, підгалузей, інститутів 

права [36, с. 85]. Тому вважаємо Конституцію України джерелом конституційного 

права. Джерелом адміністративного права Конституція України не є. Хоча це не 

виключає обов’язковість її положень для усіх учасників адміністративно-

правових відносин [36, с. 85]. 

Аналізуючи наступний вид джерел адміністративного права, зазначимо, що 

загальноприйнятою є думка, відповідно до якої саме закони відіграють головну 

роль у системі джерел адміністративного права, адже мають більшу сферу дії 

порівняно із іншими актами. Саме законами України регулюються найважливіші 

аспекти діяльності державної влади в Україні, державної служби, 

правоохоронних, судових та інших органів, визначаються основи громадського 

порядку, встановлюється адміністративна відповідальність тощо. Однак найбільш 

важливим аргументом на користь віднесення законів на одну з найвищих 

сходинок ієрархії джерел адміністративного права є таке. Статтею 5 Конституції 

України визнано, що народ є єдиним джерелом влади в Україні і здійснює свою 

владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. Щодо цього Конституційний Суд України слушно вказує, що 

дане положення Основного Закону закріплює принцип народного суверенітету, 

згідно з яким влада Українського народу є первинною, єдиною і невідчужуваною, 

тобто органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють 

владу в Україні, що походить від народу [37]. У зв’язку із цим вважаємо, що саме 

закони України є тим джерелом адміністративного права, що після Конвенції про 

захист прав і основоположних свобод, рішень ЄСПЛ ідуть в ієрархії системи 

формалізованих джерел адміністративного права. Дана позиція виходить із 

такого: 
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- по-перше, враховуючи те, що народні депутати України обираються на 

основі загального, рівного і прямого виборчого права, Верховна Рада України є 

прямим представником народу, який є єдиним джерелом права в Україні; 

- по-друге, спираючись на те, що безпосередньо в Конституції України 

зазначається, що виключно законами встановлюються права і свободи громадян, 

організація й діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, що є 

основними категоріями, поняттями та інститутами адміністративного права. 

Проте зазначимо, що не усі закони України є джерелами адміністративного права, 

а лише ті, які безпосередньо чи опосередковано регулюють адміністративні 

правовідносини. 

У контексті статті 5 Конституції України варто розглянути й питання 

віднесення рішень, ухвалених на референдумах, до джерел адміністративного 

права. Одразу зазначимо, що рішення, ухвалені в результаті проведення 

референдуму, у доктрині адміністративного права майже не розглядаються як 

джерела адміністративного тому, відповідно, вони й відсутні у традиційній 

системі джерел адміністративного права. Однак деякі науковці, які безпосередньо 

досліджували питання джерел адміністративного права, зазначають, що норми 

адміністративного права можуть встановлюватись шляхом безпосереднього 

волевиявлення громадян України на всеукраїнському та місцевому референдумах 

[38, с. 17]. Поверхнево розглядаючи даний аспект, можна помилково прийти до 

висновку, що питання, які виносяться на референдум, формуються державою, а 

громадяни лише погоджуються або заперечують висловлену пропозицію. Однак у 

процесі проведення більш детального аналізу, застосувавши базові принципи 

верховенства права та більш глибоко аналізу положень законодавства, ми 

схиляємось до думки, що рішення референдумів є ніщо інше як пряме виявлення 

волі народу, а тому відповідно і є джерелом права. У контексті цього питання 

КСУ вказав, що положення статті 75 Конституції України, за яким єдиним 

органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, не 

означає, що народ безпосередньо на референдумі не може приймати закони, 

оскільки саме народ є єдиним джерелом влади в Україні [39]. Окрім цього, КСУ 
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вказав, що право ухвалювати закони, вносити до них зміни в разі, коли воно не 

здійснюється безпосередньо народом, належить виключно Верховній Раді 

України і не може передаватись іншим органам чи посадовим особам [40]. Це 

положення означає, що народ України самостійно ухвалює рішення 

(безпосередньо або через представницькі органи), і лише у випадках, коли це 

неможливо, Верховна Рада України здійснює це. Отже, можна зробити висновок, 

що рішення референдуму мають статус джерела права, а формою права в даному 

випадку будуть виступати відповідні закони, ухвалені на основі цих рішень. 

Варто зазначити, що окрім законів, Верховна Рада України уповноважена 

ухвалювати й інші акти: постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви. І хоча 

існує думка, відповідно до якої пропонується використовувати сумативний підхід 

до розуміння джерел права, які виступають у вигляді правових актів, віднесення 

постанов, резолюцій, декларацій, звернень та заяв Верховної Ради України до 

джерел адміністративного права є доволі спірним питанням. Відповідно до 

вказаного вище підходу, правовий акт розглядається як дія чи її результат, 

спрямований на встановлення, реалізацію чи застосування, фіксацію юридичних 

фактів, що має усну, письмову чи конклюдентну форму [41]. І хоча перелічені 

акти Верховної Ради України мають вказані ознаки, на нашу думку, вони не 

породжують адміністративно-правових відносин. Інакше кажучи, вони не містять 

норми, що встановлюють, змінюють або припиняють адміністративні 

правовідносини. На наш погляд, дані акти мають статус політичних рішень. Для 

належного обґрунтування даного погляду пропонуємо більше детально 

розглянути поняття «політичне рішення», проаналізувавши його основні ознаки: 

• свідомий вибір суб’єктом одного варіанта дій із щонайменше двох 

можливих; 

• вольовий акт суб’єкта, який ухвалює політичне рішення [42, с. 26]; 

• основу політичного рішення складають не законодавчі та інші 

нормативно-правові акти, а політична воля, довіра тощо; 

• дія політичного рішення спрямована на суб’єкти політичної діяльності; 
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• акт, спрямований на задоволення інтересу тієї політичної сили, 

представник якої його приймає [36, с. 172]; 

• нерідко супроводжується серією тотожних актів, сукупність яких 

спрямована на досягнення бажаного політичного результату; 

• наслідком негативного політичного рішення є настання політичної 

відповідальності.  

На жаль, питання розмежування політичних рішень від інших актів в 

Україні все ще не розроблено навіть на теоретичному рівні. На практиці ж ми 

маємо лише декларативні положення щодо політичної відповідальності 

чиновників (наприклад, стаття 113 Конституції України). Хоча тут варто 

відмітити, що у 2010 році народними депутатами України була зроблена спроба 

законодавчо врегулювати дане питання шляхом ухвалення закону про політичну 

відповідальність в Україні [43]. Однак дана спроба не була успішною. Зважаючи 

на такий незадовільний стан справ, пов’язаних із політичними рішеннями, 

численні рекомендації міжнародної спільноти та власне українське законодавство, 

що зокрема регулюють державну службу в Україні, належно вказують, що 

політичну діяльність потрібно чітко відмежовувати від публічного управління [44, 

с. 10]. Це пов’язано із тим, що для успішної реалізації створення умов для 

розвитку відкритого громадянського суспільства, захисту прав та свобод людини і 

громадянина, забезпечення ефективної діяльності державних органів державна 

служба повинна будуватись на принципі політичної нейтральності [45]. Це власне 

і дає відповідь на питання, чому політичні рішення не можуть розглядатись як 

джерела права. 

Тим часом продовжуючи досліджувати питання формалізованих джерел, 

зазначимо, що на відміну від зарубіжних країн, де закони поділяються на 

органічні та звичайні і мають, відповідно, різну юридичну силу [33, с. 33–34], в 

Україні юридичні акти поділяються на закони та підзаконні акти. Власне це 

відповідає і загальній концепції, згідно з якою в країнах континентальної правової 

сім’ї органи виконавчої влади поряд з делегованими повноваженнями мають 

право ухвалювати нормативні правові акти на виконання закону – підзаконні 
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акти. Їх називають регламентарними і розглядають як субсидіарні (додаткові), 

вторинні джерела адміністративного права [46, с. 35]. Перед тим як перейти до їх 

безпосереднього аналізу, зазначимо, що нами пропонується система поділу 

підзаконних нормативних актів на три частини: акти органів державної влади, 

акти органів влади Автономної Республіки Крим та акти місцевих органів 

влади [24, с. 139]. 

Розпочнемо з першої групи. Вище нами вже було зазначено про поняття 

«публічне управління», що є однією з основних категорій науки 

адміністративного права. Поряд із терміном «публічне управління» дедалі більшої 

популярності отримує і термін «публічна адміністрація», під яким розуміється 

сукупність органів, установ та організацій, які здійснюють адміністративні 

функції, власне адміністративна діяльність, яка здійснюється цією адміністрацією 

в інтересах суспільства та сфера управління публічним сектором тією ж 

публічною адміністрацією [47, с. 13, 14]. На практиці цей термін, зокрема в 

українському законодавстві, наразі майже не використовується. Тим не менш 

загальновизнаним фактом є те, що основним суб’єктом публічної адміністрації є 

органи виконавчої влади [48, с. 121]. З огляду на це цілком логічним висновком 

було б винесення актів Кабінету Міністрів України, як вищого органу в системі 

органів виконавчої влади, на найвищу після законів сходинку ієрархії джерел 

адміністративного права. Однак аналізуючи сучасний стан науки 

адміністративного права, поки що зробити однозначний висновок щодо місця 

актів Уряду неможливо. Основна суперечність у цьому контексті виникає між 

актами Кабінету Міністрів України та актами Президента України. Так, нерідко 

ми маємо випадки, коли одне й те саме коло правових відносин регулюється 

різними нормативно-правовими актами, виданими відповідно різними суб’єктами 

публічної адміністрації. Однак подекуди зустрічаються й такі ситуації, коли діють 

абсолютно однакові акти (за предметом регулювання), які в різні періоди видані 

різними суб’єктами. Прикладом подібного є указ Президента України 2011 року 

та постанова Кабінету Міністрів України 2014 року, які обидва є діючими та 

якими затверджується Положення про Державну архітектурно-будівельну 



42 
 

інспекцію України. Зважаючи на такі колізійні моменти, варто замислитись над 

питаннями: яке ж місце у системі джерел адміністративного права посідають 

зазначені акти, чи є акти Президента України вищими за акти Кабінету Міністрів 

України у системі джерел тощо. 

Відповідно до Конституції України Президент України на основі та на 

виконання Конституції й законів України видає укази й розпорядження, які є 

обов’язковими до виконання на території України (стаття 106). Указами 

Президента України оформлюються ухвалені Президентом України на основі та 

на виконання Конституції й законів України рішення про призначення 

референдуму, виборів, очільників багатьох із основних ключових органів 

державної влади, розпорядженнями – надання доручень, рекомендацій щодо 

здійснення заходів, проведення переговорів і підписання міжнародних договорів 

України, кадрові питання, винесення на обговорення громадськості проєктів 

законів, які передбачаються для внесення Президентом України на розгляд 

Верховної Ради України, проектів актів Президента України [49]. Кабінет 

Міністрів України зі свого боку в межах своєї компетенції видає постанови й 

розпорядження, які є обов’язковими до виконання (стаття 117). Відповідно, ці 

постанови й розпорядження, а також накази окремих міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади стосуються найважливіших сфер 

суспільного життя: забезпечення прав і свобод людини, економічного розвитку, 

праці та соціальної зайнятості, обороноздатності тощо [14]. При цьому такі акти 

як інструкції, правила, статути та положення за своїм змістом так само є 

джерелами права, хоча за своєю формою вони затверджуються як постанови 

Кабінету Міністрів України. 

Проте зазначимо, що не всі акти як Кабінету Міністрів України, так і 

Президента України мають нормативно-правовий характер. Відповідно до статті 

49 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», акти Кабінету Міністрів 

України нормативного характеру видаються у формі постанов Кабінету Міністрів 

України, розпорядження ж мають організаційно-розпорядчий характер. Така ж 

ситуація складається і з розпорядженнями Президента України, які є правовими 
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актами індивідуальної дії. Хоча варто зазначити, що й укази в окремих випадах 

можуть бути індивідуальними актами (наприклад, указ Президента України про 

призначення на посаду судді). Проте це є скоріше виняток, ніж закономірність. І 

до того ж, якщо актом регулюються ще якісь питання, даний акт вже стає 

нормативно-правовим (наприклад, указ Президента України від 24 жовтня 2016 

року № 471/2016 «Деякі питання національної ради реформ»). Отже, визначимо, 

що предметом нашого дослідження в межах даної роботи будуть постанови 

Кабінету Міністрів України та укази Президента України, що мають статус 

підзаконних (нормативних) актів. Тим не менш, варто зауважити, що деякі акти 

Кабінету Міністрів України (на відміну від актів Президента України) за своєю 

юридичною силою є рівними законам. Йдеться про декрети Кабінету Міністрів, 

які в особливому порядку ухвалювались згідно із Законом України «Про 

тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати 

декрети у сфері законодавчого регулювання» від 18 листопада 1992 року. Даним 

законом Кабінету Міністрів України тимчасово, строком до 21 травня 1993 р., 

було делеговано повноваження видавати декрети у сфері законодавчого 

регулювання з питань, передбачених п. 13 ст. 97 Конституції України, щодо 

відносин власності, підприємницької діяльності, соціального й культурного 

розвитку, державної митної, науково-технічної політики, кредитно-фінансової 

системи, оподаткування, державної політики оплати праці та ціноутворення. 

Отже, питання щодо місця в ієрархії джерел адміністративного права декретів 

Кабінету Міністрів України не викликає суперечностей. Далі будемо вести мову 

про постанови Уряду та укази Президента України. 

Відповідаючи на питання, яке ж місце вказані акти займають в ієрархії 

джерел адміністративного права, вважаємо, що одним із найголовніших критеріїв 

є коло повноважень відповідного суб’єкта. Так, якщо поглянути на повноваження 

Президента та Кабінету Міністрів України, передбачені Конституцією України та 

спеціальними законами, то серед усіх повноважень в адміністративній сфері існує 

незначна кількість повноважень Президента України. Це зокрема присвоєння 

вищого військового звання, вищого дипломатичного рангу та інших вищих 
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спеціальних звань і класних чинів (п. 24); нагородження державними нагородами; 

встановлення президентських відзнак та нагородження ними (п. 25). При цьому 

звертаємо увагу, що зовнішньою формою розв’язання цих питань є 

розпорядження Президента України, які, як ми вже зазначили, є організаційно-

розпорядчими актами, і відповідно, не мають нормативного характеру. У своїй 

більшості ці акти є політичними рішеннями, адже мають на меті стратегічні цілі. 

Призначення на посаду низки керівників органів державної влади, що 

оформлюються у вигляді розпоряджень або подань є ні що іншим як політичним 

рішенням. Цю думку підтверджує й позиція КСУ, який вказує, що припинення 

повноважень членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних 

органів виконавчої влади Президентом України на підставі пункту 10 частини 

першої статті 106 Конституції України або відставка Кабінету Міністрів України 

у зв’язку з ухваленням Верховною Радою України резолюції недовіри згідно зі 

статтею 87 Конституції України означає, що відповідна оцінка діяльності членів 

Кабінету Міністрів України та керівників інших центральних органів виконавчої 

влади може стосуватися як законності їхніх дій, так і мати політичний 

характер [50].  

До повноважень Кабінету Міністрів України належить значно ширше коло 

питань. Це говорить про те, що саме Уряд України як вищий орган в системі 

органів виконавчої влади має пріоритетність у розв’язанні справ, пов’язаних із 

діяльністю публічної адміністрації. До того ж після проведення системного 

аналізу повноважень Президента України згідно з діючою Конституцією України, 

а також звертаючи увагу на основне призначення Президента – «Президент 

України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина», ми 

приходимо до висновку, що акти Кабінету Міністрів України мають вище місце в 

системі ієрархії джерел адміністративного права порівняно з актами Президента 

України [51, с. 241]. 

Продовжуючи зазначену думку, проаналізуємо зв’язок між Кабінетом 

Міністрів України та Президентом України. Відповідно до частини першої 
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статті 3 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», Кабінет Міністрів 

України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України в межах, передбачених 

Конституцією України. Дана відповідальність перед Президентом України має 

політично-організаційний характер, що охарактеризовано у статті 8 вказаного 

закону (Прем’єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою 

України за поданням Президента України), статті 9 (Міністр оборони України і 

Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою 

України за поданням Президента України), статті 14 (Верховна Рада України за 

пропозицією Президента України або не менш як третини від її конституційного 

складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів 

України та ухвалити резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України), статті 18 

(член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) може бути 

звільнений з посади Верховною Радою України: за поданням Президента України 

– Міністр закордонних справ України та Міністр оборони України) тощо [52]. 

У зв’язку із тим, що Кабінет Міністрів України має перед Президентом 

України лише певне організаційне підпорядкування, а підконтрольний і 

підзвітний він Верховній Раді України, з’ясуємо питання: чи є акти Президента 

України обов’язковими для Кабінету Міністрів України і відповідно навпаки. 

Конституцією України визначено, що акти Президента України є обов’язковими 

до виконання на території України, тобто є обов’язковими для усіх громадян та 

суб’єктів публічної адміністрації. До того ж відповідно до закону Кабінет 

Міністрів України у своїй діяльності керується серед іншого указами Президента 

України (стаття 4 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»). Натомість 

ситуація з актами Кабінету Міністрів України складніша. Згідно з позицією 

законодавця, одним із головних завдань Кабінету Міністрів України є виконання 

зокрема й актів Президента України [52]. Можна зробити логічний висновок, що 

акти Кабінету Міністрів України певним чином є невід’ємною частиною 

діяльності Президента України як такі, що втілюють акти глави держави в життя, 

а отже, є обов’язковими для нього до виконання. Проте, детально 
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проаналізувавши положення законодавства, ми приходимо до висновку, що вплив 

Президента України на Кабінет Міністрів України, зокрема в контексті дії 

нормативно-правових актів, є доволі серйозним та таким, що підлягає 

обмеженню. Так, Президент України скасовує акти місцевих державних 

адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, а також має право 

зупинити й дію актів Кабінету Міністрів України на підставі пункту 15 частини 

першої статті 106 Конституції України; Кабінет Міністрів України не може 

самостійно визначити той чи інший проєкт закону невідкладним та прискорити 

його розгляд Верховною Радою України (Уряд повинен звернутися до Президента 

України з клопотанням про визначення проєкту закону, що вноситься до 

Верховної Ради України, як невідкладного) [52]. На нашу думку, 

охарактеризований підхід законодавця є застарілим, адже Кабінет Міністрів 

України є самостійним суб’єктом публічної адміністрації, Президент України 

наразі не входить в систему органів виконавчої влади, тому його надмірні 

повноваження стосовно Уряду є необґрунтованими. 

Окреме місце в системі джерел адміністративного права посідають акти 

органів влади Автономної Республіки Крим. Згідно з Конституцією України, 

Верховна Рада Автономної Республіки Крим ухвалює постанови і рішення, а Рада 

Міністрів Автономної Республіки Крим видає постанови, рішення й 

розпорядження [14]. Даючи відповідь на питання, у чому ж полягає особливість 

актів Автономної Республіки Крим, звернемось до юридичної природи актів 

даного автономного утворення. Основним нормативно-правовим актом, що 

регулює суспільно-правові відносини в Автономній Республіці Крим є 

Конституція Автономної Республіки Крим. Даний акт, на відміну від інших актів 

локального характеру, має статус закону. Відповідно до статті 135 Конституції 

України, Конституцію Автономної Республіки Крим ухвалює Верховна Рада 

Автономної Республіки Крим та затверджує Верховна Рада України не менш як 

половиною від конституційного складу Верховної Ради України. КСУ зі свого 

боку вже дав власне офіційне бачення даного питання, зазначивши, що в системі 

нормативно-правових актів Закон України «Про затвердження Конституції 
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Автономної Республіки Крим» за юридичною силою займає таке саме місце, як і 

інші закони України [53]. Крім того, незважаючи на те, що як і інші локальні акти 

нормативного характеру, акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим не 

можуть суперечити Конституції й законам України та ухвалюються відповідно до 

Конституції України, законів України, актів Президента України і Кабінету 

Міністрів України та на їх виконання [14], Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим у межах своєї компетенції видає постанови, рішення й розпорядження [54], 

натомись як інші органи виконавчої влади (наприклад місцеві державні 

адміністрації) обмежуються такими актами як розпорядження та накази [55]. 

Зі свого боку третя група актів – акти органів місцевого самоврядування теж 

мають свою особливість. Політико-правова природа органів місцевого 

самоврядування, які не є органами державної влади, а є представницькими 

органами, через які здійснюється право територіальної громади самостійно 

розв’язувати не будь-які питання суспільного життя, а питання саме місцевого 

значення, тобто такі, які пов’язані передусім з життєдіяльністю територіальних 

громад і перелік яких визначено в Конституції і законах України [56]. 

Проаналізувавши функції й повноваження органів місцевого самоврядування, 

врегульовані Конституцією України та іншими законами України, КСУ дійшов 

висновку, що органи місцевого самоврядування, розв’язуючи питання місцевого 

значення, представляючи спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та 

міст, ухвалюють нормативні та ненормативні акти. До нормативних належать 

акти, які встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний 

характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово, а 

ненормативні акти передбачають конкретні приписи, звернені до окремого 

суб’єкта чи юридичної особи, застосовуються одноразово і після реалізації 

вичерпують свою дію [57]. Так, сільські, селищні, міські, районні у містах, 

обласні і районні ради в межах своєї компетенції видають рішення, обов’язкові 

для населення самоврядних територій [58]. Неоднозначна ситуація складається з 

такими актами як ухвали, доручення, звернення, заяви та статути, які також на 

практиці ухвалюються органами місцевого самоврядування. Логічно можемо 
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зробити висновок, що ці рішення є обов’язковими для виконання на території, 

підвідомчій раді, яка такий акт ухвалила або затвердила. Але, на нашу думку, 

лише ухвали і статути є джерелами адміністративного права. Адже лише ці акти з 

вищезазначених впливають на суспільно-правові відносини суб’єктів 

адміністративного права та створюють певні правовідносини. Для підтвердження 

цієї думки наведемо декілька прикладів: ухвала Львівської міської ради від 

14 липня 2016 року № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими 

органами Львівської міської ради» [59]; Статут територіальної громади міста 

Чернігова, затверджений сесією Чернігівської міської ради 11 жовтня 

2007 року [60]. 

Цікаво зазначити, що в більшості країн встановлюються додаткові умови як 

для реалізації нормотворчих повноважень місцевого самоврядування, так і для 

вступу їх актів у силу. Наприклад, у ФРН органи місцевого самоврядування 

повинні мати дозвіл на видання правових актів. У Франції акти органів 

самоврядування можуть мати юридичні наслідки тільки після їх оприлюднення та 

передачі представнику держави (префекту або су префекту) [46, с. 35]. Загалом 

Л. В. Баєва вказує, що попри значну увагу вітчизняних правознавців до різних 

аспектів місцевого самоврядування, у вітчизняній науковій літературі досі бракує 

розгорнутих досліджень феномена так званої муніципальної нормотворчості. 

Уявлення про цей предмет зводяться, як звичайно, до окремих питань, які 

пов’язані з правовим статусом представницьких органів місцевого 

самоврядування [61, с. 26]. 

Аналогічний стан дослідження стосується й актів юридичних осіб 

публічного права – державних підприємств, установ, організацій. На нашу думку, 

потреба віднесення даних актів до джерел адміністративного права підлягає 

сумніву. Не заперечуючи тези, відповідно до яких право цих керівників 

ухвалювати норми права пов’язане з потребою реалізації компетенції власника 

майна, тобто держави в особі її органів, зауважимо, що дія таких актів 

поширюється лише на структурні підрозділи, відділи, служби, працівників 

відповідних утворень, тобто має виключно внутрішньо організаційний характер, а 
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отже, розглядатись як джерело права не може. Натомість, вважаємо за потрібне 

розглянути акти недержавних суб’єктів, що мають делеговані повноваження у 

визначеному законом порядку. Такими суб’єктами є громадські об’єднання та 

представники самоврядних професій [3, с. 170]. Право цих суб’єктів займатись 

державними справами не викликає заперечень, адже в Конституції України 

вказано, що громадяни мають право брати участь в управлінні справами шляхом 

об’єднання в політичні партії і громадські організації [14]. До того ж і спеціальні 

закони деталізують ці положення та прямо вказують на обов’язковість рішень 

громадських об’єднань. Яскравим прикладом є стаття 45 Закону України «Про 

адвокатуру і адвокатську діяльність», де прямо зазначено, що проявом відносин 

Національної асоціації адвокатів України з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування їх посадовими і службовими особами є делегування 

представників Асоціації до органів державної влади [62]. У подібному положенні 

вбачається, що лише за умови визнання та використання результатів діяльності 

громадських об’єднань, їх діяльність буде насправді дієвою та ефективною. Однак 

зауважимо, що такі громадські об’єднання набувають похідні повноваження від 

того суб’єкта, який делегує їм відповідні повноваження. Це є важливим моментом 

в контексті нашого питання, правовим підґрунтям якого є частина 3 статті 22 

Закону України «Про громадські об’єднання» [63]. 

Щодо актів громадських об’єднань деякі вчені помилково, на наш погляд, 

зазначають, що нині об’єднання громадян не ухвалюють такі приписи, але в 

Україні діють деякі з таких нормативно-правових актів радянського періоду [64, 

с. 156]. Зазначимо, що подібні дещо застарілі погляди на певні джерела 

адміністративного права мають свої прояви й щодо інших джерел права, зокрема, 

щодо рішень судів. Проте судові прецеденти в наш час все ж починають 

відігравати все більш активну роль. Адже саме «живе» право, створене судами під 

час розв’язання конкретних життєвих справ, здатне відповідати суспільним 

реаліям, забезпечувати дотримання прав та свобод людини і громадянина. Право, 

яке походить від судів, здатне швидше «реагувати» на суспільні події та вчасно 

«слідкувати» за вимогами життя. Цікаву думку щодо цього висловлює Р. Давид, 
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зазначаючи, що стрімкий розвиток судової практики як джерела права говорить 

про збільшення кількості різних збірок та довідників судової практики, які 

створюються передусім для юристів-практиків із метою їх застосування при 

безпосередній реалізації правових норм [65, с. 97]. Аналіз функцій, які виконують 

суди в правових системах інших країн (ФРН, Італія, Іспанія, Португалія та інші), 

що належать до континентальної правової сім’ї, не залишає жодних сумнівів, що 

за судовою практикою офіційно визнається правотворча роль [66, с. 7]. Так, 

автори підручника про адміністративне право зарубіжних країн, аналізуючи 

особливості становлення адміністративного права в країнах континентальної 

правової сім’ї, вказують, що не наділені повноваженнями формулювати правові 

норми, адміністративні суди заповнювали прогалини законодавства, формулюючи 

правові принципи і доктрини, на основі яких розв’язувались конкретні справи, а 

згодом ухвалювалися законодавчі акти [46, с. 36]. А от деякі вчені, спираючись на 

праці Ю. С. Гамбарова, стверджують, що первинним і найдавнішим джерелом 

будь-якого права є юридичні угоди й судові рішення, які є давнішими, ніж навіть 

звичаєве право. На думку вченого, судові рішення – більш раннє джерело права, 

порівняно із звичаєвим правом і законом. Судові рішення ухвалюються іноді 

всупереч закону. [6, с. 392]. 

Отже, варто зупинитися на питанні судової правотворчості, а також 

можливості віднесення її результатів до джерел адміністративного права більш 

докладно. Забігаючи дещо наперед, зазначимо, що судові рішення як вид джерел 

адміністративного права почали аналізуватися вченими-правниками лише на етапі 

переходу від поліцейського до адміністративного права, тобто на рубежі ХІХ-ХХ 

ст. Судове рішення мало обов’язкову силу не лише для сторін, але й для осіб, які 

не виступали стороною у справі, якщо спір стосувався права власності, земельних 

спорів, заповіту тощо. При цьому наголошувалось, що законна сила судового 

рішення полягала в тому, що воно було актом державної влади, який мав 

правовизначну силу, обов’язкову для всіх осіб та установ, що знаходилися у 

межах держави [67, с. 68]. Однак такий підхід до визначення сутності та значення 

судового рішення не став загальновизнаним. Багато в чому це було пов’язано з 
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чинним на той час законодавством, яке не визнавало за судовими рішеннями 

значення нормативного регулятора суспільних відносин. Певні винятки з цього 

правила були зроблені лише щодо комерційних судів, яким надавалося право на 

використання судових прецедентів [68, с. 46]. 

У межах наступного історичного періоду розвитку національної доктрини 

адміністративного права судові рішення також не змогли зайняти міцного місця в 

системі джерел названої галузі права. Позиції вчених щодо цього розділилися. 

Так, одні з них вважали, що лише закон може бути джерелом права, тоді як інші 

наголошували на тому, що джерельна база адміністративного права утворюється 

також і за рахунок законів, звичаїв та судових рішень [69, с. 45–93]. Дещо пізніше, 

вже за радянської доби, позиції науковців щодо цього стали більш однозначними. 

Автори об’єдналися навколо думки про те, що судове рішення не може бути 

елементом системи джерел адміністративного права [70, с. 35]. Вважалось, що 

судова діяльність – це лише застосування закону на свій розсуд до конкретного 

випадку (факту)» [71, с. 7]. На даному етапі зауважимо, що якщо говорити про 

класичну теорію розподілу влад, то вважалось, що суд не може створювати право. 

Одна з відмінностей тверджень Монтеск’є від учень Локка саме і полягала в тому, 

що не буде свободи в тому випадку, коли судова влада не відділятиметься від 

законодавчої чи виконавчої. Причиною такого твердження було те, що Монтеск’є 

вважав, якщо судова влада з’єднана з законодавчою, то життя і свобода громадян 

будуть знаходитись у владі свавілля, тому що суддя буде законодавцем, а якщо 

судова влада з’єднана з виконавчою, то судді дістануть можливість стати 

пригнічувачами [72, с. 187]. 

Водночас відзначимо, що єдність поглядів була відсутня й щодо роз’яснень 

з питань судової практики, які готувалися, наприклад, Пленумом Верховного 

Суду СРСР. Думки вчених щодо правової природи названого виду юридичного 

акта органу судової влади розділилися. Одні вчені вбачали у роз’ясненнях форму 

виконавчо-розпорядчої діяльності, яка не мала нічого спільного з нормативним 

регулюванням [73, с. 28], тоді як інші не унеможливлювали розгляд роз’яснення 

як певний аналог нормативного акта. [74, с. 87]. Проте остання зазначена думка не 
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набула поширення в радянській доктрині адміністративного права, яка 

категорично заперечувала участь суду в нормативному регулюванні суспільних 

відносин, оскільки це не відповідало ідеології правлячої партії, відповідно до якої 

вся влада мала бути зосереджена в єдиному центрі. Надання суду права на 

нормативне впорядкування суспільних відносин могло б призвести до 

«розмивання» засад тоталітаризму. 

Проаналізувавши наведені історичні факти, зазначимо, що вітчизняна 

доктрина адміністративного права, на жаль, не має традицій, пов’язаних із 

визнанням судового рішення джерелом права, що, на наш погляд, негативно 

позначається на її змісті. З огляду на це, ми повинні переосмислити зроблені в 

цьому напрямі висновки, орієнтуючись при цьому на потребу збільшення 

кількості елементів у системі джерел адміністративного права [75, с. 258]. 

Аналізуючи питання визнання актів судової влади джерелом права, українські 

вчені до числа судових актів, що мають нормативні приписи, відносять: рішення 

КСУ, постанови Пленуму Верховного Суду та Вищих спеціалізованих судів, 

рішення судів загальної юрисдикції, що скасовують дію нормативних актів, 

рішення судів за аналогією законів та права, а також на основі норм права, що 

містять оціночні поняття та рішення ЄСПЛ [76]. 

Цілком доцільним вважаємо розпочати з аналізу судових рішень КСУ. 

Щодо цього М. В. Буроменський слушно вказує, що з початку 2000 років в 

Україні почався період впливу КСУ на національну доктрину взаємодії 

міжнародного й українського права, адже важливим у практиці Суду стало 

звернення не лише до міжнародних договорів України, але й до загальновизнаних 

норм міжнародного права, до актів м’якого міжнародного права й до 

авторитетних неправових міжнародних документів і рішень ЄСПЛ [77, с. 348]. 

Щодо рішень КСУ, зазначимо, що на думку Б. Ебзєєва, рішення КСУ щодо 

тлумачення положень конституції стають частиною самої Конституції [78, с. 12]. 

Власне в Україні існує думка, згідно з якою компетенція КСУ не передбачає 

здійснення нормотворчих повноважень, окрім питань регламентації його 

внутрішньої роботи, які не пов’язані з конституційним провадженням [79, с. 29]. 
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Однак на нашу думку, рішення КСУ слід розглядати джерелами права не з огляду 

на їх нормативність, а з огляду на те, що вони змінюють (або припиняють) вже 

існуючі норми. До того ж, М. Тесленко в контексті зазначеного вказує, що 

рішення КСУ про визнання законів та інших правових актів або їх окремих 

положень неконституційними формально підпадають під визначення 

нормативних актів, спрямованих на встановлення, зміну або припинення дії 

правових норм [80, с. 7–8]. Підтвердженням думки щодо потреби визнання 

рішень КСУ джерелами адміністративного права є те, що дані рішення містять 

приписи нормативного характеру, відображають державні інтереси й виносяться 

від імені України, спрямовані на врегулювання найважливіших суспільних 

відносин, є формально-визначеними, остаточними й обов’язковими на всій 

території України та для всіх органів державної влади, посадових осіб та інших 

суб’єктів права [6, с. 340]. На нашу думку, вони не тільки тлумачать 

законодавство, а й доповнюють, іноді і зовсім змінюють його. Є. Євграфова в 

одній зі своїх робіт вказує, що КСУ, ухвалюючи рішення, не встановлює норми 

права, що не властиво його призначенню і повноваженням, а лише «звільнює» 

систему законодавства від актів, що суперечать Основному закону держави [81, 

с. 67]. У цьому контексті подібні повноваження суду щодо скасування 

нормативних актів В. Шаповал називає «негативною правотворчістю» КСУ [79, 

с. 29]. У юридичній літературі також існує думка, що не всі акти тлумачення норм 

права є обов’язковими до виконання, адже сила їх обов’язковості є різною 

залежно від того, до якого типу тлумачення належить акт: нормативного чи 

казуального. При цьому під нормативним тлумаченням розуміється висновок на 

подання чи звернення щодо офіційного тлумачення Конституції та законів 

України. А казуальним тлумаченням вважаються усі інші випадки тлумачення, 

що містяться в мотивувальній частині рішень та висновків КСУ. До того ж 

зазначається, що останні (казуальні) акти тлумачення є обов’язковими лише в 

межах конкретної справи та не набувають ознак нормативності [82, с. 31], хоча 

широко цитуються й у судових рішеннях також, тож мають вплив на подальше 
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формування права, тому питання їх застосування ще потребує подальшого 

дослідження. 

Яскравим прикладом нормативного тлумачення є відоме рішення КСУ у 

справі за конституційним поданням Київської міської ради професійних спілок 

щодо офіційного тлумачення частини 3 статті 21 Кодексу законів про працю 

України щодо тлумачення терміну «законодавство». У цій справі суд зазначив, що 

термін «законодавство», що вживається в частині 3 статті 21 Кодексу законів про 

працю України щодо визначення сфери застосування контракту як особливої 

форми трудового договору, треба розуміти так, що ним охоплюються закони 

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

Верховною Радою України, укази Президента України, декрети і постанови 

Кабінету Міністрів України, ухвалені в межах їх повноважень та відповідно до 

Конституції України і законів України.  

Окрім цього, у законодавстві України є прямі докази обов’язковості рішень 

КСУ. Так, в Положенні про Постійного представника Кабінету Міністрів України 

у Конституційному Суді України зазначено, що в разі потреби постійний 

представник вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо забезпечення 

виконання рішень КСУ [83]. У Законі України «Про місцеві державні 

адміністрації» вказано, що акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать 

Конституції України, законам України, рішенням КСУ, актам Президента України 

та постановам Верховної Ради України, ухваленим відповідно до Конституції та 

законів України, актам Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних 

громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади 

вищого рівня або до суду [55]. 

Цікавими прикладами значущості рішення судів на рівні із законом є 

Швейцарія, де в статті 1 швейцарського Цивільного кодексу вказано, що за 

відсутності закону або звичаю суддя має розв’язувати справу на основі того 

правила, яке він встановив, якби був законодавцем, наслідуючи традиції та 

судовій практиці [65, с. 97]. Загалом правотворча роль судової практики офіційно 

визнана в Іспанії, ФРН, Мексиці [65, с. 103]. 
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Щодо рішень Верховного Суду України (далі – ВС) зазначимо, що якщо в 

теорії завданням даного суду є забезпечення точного застосування закону, то на 

практиці він забезпечує єдність судової практики. Рішення ВС по суті вже давно 

визначені законодавцем судовими прецедентами. У статті 291 Кодексу 

адміністративного судочинства (далі – КАС) України зазначено, що при ухваленні 

рішення у типовій справі, яка відповідає ознакам, викладеним у рішенні ВС за 

результатами розгляду зразкової справи, суд має враховувати правові висновки 

ВС, викладені у рішенні за результатами розгляду зразкової справи. При цьому 

під зразковою справою розуміється типова адміністративна справа, ухвалена до 

провадження ВС як судом першої інстанції для постановлення зразкового 

рішення. У статті 346 КАС України суд, який розглядає справу в касаційному 

порядку у складі колегії суддів або палати, передає справу на розгляд об’єднаної 

палати або Великої палати, якщо ця колегія або палата вважає за потрібне 

відступити від висновку щодо застосування норми права в подібних 

правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні ВС у складі колегії 

суддів з іншої палати або у складі іншої палати, об’єднаної палати або Великої 

палати. Окрім того, суд, який розглядає справу в касаційному порядку у складі 

колегії або палати, має право передати справу на розгляд Великої Палати ВС, 

якщо дійде висновку, що справа містить виключну правову проблему і така 

передача потрібна для забезпечення розвитку права та формування єдиної 

правозастосовної практики [84].  

Дані положення свідчать про те, що суди України мають бути не просто 

послідовними у своїх рішеннях, а й враховувати практику раніше розглянутих 

справ з метою «розвитку права та формування єдиної правозастосовчої 

практики». Окрім того, із 2015 року висновки щодо застосування норм права, 

викладені в постановах ВС, стали обов’язковими для всіх суб’єктів владних 

повноважень, а не лише для судів [85]. Проте важливо одразу наголосити на тому, 

що рішення ВС по конкретним справам не мають нормативного змісту, а отже, і 

не є джерелами права. Хоча тут варто зазначити, що суди нижчих інстанцій в 

своїх рішеннях посилаються на ці акти, підсилюючи тим самим свою позицію 
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(наприклад, ухвала Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської 

області від 25 березня 2019 року у справі № 373/239/18 містить такий текст: 

«Такий правовий висновок викладений у постанові Верховного Суду від 

11.12.2018 у справі № 910/8122/17 (провадження № 12-186гс18) у подібних 

правовідносинах» [86]). На нашу думку, вони виступають певним загальним 

орієнтиром, взірцем.  

І під час дослідження питання щодо діяльності КСУ і ВС нами 

неодноразово використовувались поняття «судове рішення» та «рішення суду». 

Цікавий підхід щодо розмежування цих понять має КАС України, який визначає 

рішення суду як рішення суду першої інстанції, у якому вирішуються позовні 

вимоги, а судове рішення як рішення, постанову, ухвалу суду будь-якої 

інстанції [84]. Здавалося б, законодавець вже дав відповідь на питання. Однак 

пропонуємо звернути увагу на доцільність застосування більш ширшого поняття 

– рішення органу судової влади. На це існує декілька причин: по-перше, не лише 

саме рішення по конкретній справі може бути джерелом права та містити 

відповідні правила поведінки; по-друге, не тільки суди здійснюють правотворчі 

або інтерпретаційні функції, а й інші органи судової гілки влади. Так, аналізуючи 

перший наведений нами аргумент, зазначимо, що деякі вчені при розгляді 

питання віднесення актів органів судової влади до джерел права помилково 

зараховують лише ті акти, що здійснені в процесі правотворення, тобто ті акти, 

що створюють нові норми на основі вже існуючих. При такому підході 

нівелюється значення інтерпретаційних актів, які не створюючи нові положення, 

конкретизують та пояснюють вже існуючі. Це, зокрема, можуть бути постанови 

Пленуму ВС. Іншими словами, акти органів судової гілки влади залежно від їх 

основного призначення можна поділити на правозастосовні та інтерпретаційні, а 

також на акти судового управління. На відміну від перших двох, останній вид 

акта може ухвалюватися не безпосередньо судами, а органами судової влади. І 

якщо деякі вчені не вважають останні джерелом права [87; с. 14], на нашу думку, 

вони є такими, що створюють норми, якими повинні керуватись працівники судів, 

інших судових органів, а вони зі свого боку є суб’єктами публічної адміністрації, 
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державними службовцями тощо. Наприклад, Державна судова адміністрація 

України, серед іншого, має право скасовувати акти територіальних управлінь у 

разі їх невідповідності актам законодавства та рішенням Державної судової 

адміністрації України. Ще більш яскравим прикладом є Вища рада правосуддя, 

яка серед інших своїх повноважень затверджує ряд положень (наприклад, про 

Єдину судову інформаційну (автоматизовану) систему, про Державну судову 

адміністрацію України та типове положення про її територіальні управління, про 

проведення конкурсів для призначення на посади державних службовців у судах, 

органах та установах системи правосуддя тощо); надає обов’язкові до розгляду 

консультативні висновки щодо законопроєктів з питань утворення, реорганізації 

чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів, узагальнює пропозиції судів, 

органів та установ системи правосуддя стосовно законодавства щодо їх статусу та 

функціонування, судоустрою і статусу суддів [88].  

Окреме місце серед актів органів судової влади посідають постанови 

Пленуму ВС. Суди виконують свої правотворчі функції у виняткових обставинах, 

коли існують так звані формальні прогалини в законодавстві або правова норма 

не має однозначного розуміння та потребує юридичного тлумачення. Саме у 

таких ситуаціях постанови Пленуму суду мають надзвичайно важливе значення 

не тільки з теоретичного, а й з практичного поглядів. Окреме питання стосується 

можливості подальшого застосування постанов Пленумів Вищих спеціалізованих 

судів у зв’язку з їх ліквідацією. На нашу думку, те, що наразі називають 

ліквідацією, є нічим іншим як реорганізацією у формі злиття, адже до 

новоствореного ВС переходять і справи, і майно спеціалізованих судів. Зважаючи 

на такі формальні аспекти, а також на те, що надбання судової практики Вищих 

спеціалізованих судів є надзвичайно цінним як для самих суддів, суб’єктів 

публічної адміністрації та інших учасників правовідносин, вважаємо цілком 

правильним лише примножувати практичну спадщину та продовжити 

використовувати постанови минулих років. Прикладом постанови Пленуму 

Вищого адміністративного суду України, що має важливе значення при 

врегулюванні адміністративно-правових відносин, є постанова про правове 
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врегулювання відносин щодо реалізації права на мирні зібрання [89]. Однак не 

тільки надбання минулих років є важливими та обов’язковими для використання. 

В оновленому КАС з’явилася цікава дефініція – правові висновки ВС [84]. 

Зважаючи на вказане вище, чи не найголовнішим є потреба у відповіді на 

питання: чи не суперечить подібна «нормотворчість» органів судової влади теорії 

розмежування влади на три гілки. Практика показує, що механізм стримувань і 

противаг у чистому вигляді діяти не може. Це пов’язано з декількома причинами. 

По-перше, суди тлумачать недосконале законодавство України. По-друге, 

законодавство досить швидко зазнає змін та доповнень, у зв’язку із чим, вчасно 

вносити зміни у весь масив законодавства законодавчий орган держави Верховна 

Рада України фізично не встигає. По-друге, Україна має складну систему 

внесення змін до законодавства Верховною Радою України. Та по-третє, через 

безпосередню практичну діяльність лише органи судової влади можуть 

якнайшвидше виявляти та зазначати прогалини та колізії в законодавстві. Однак 

практика показує, що одного лише виявлення прогалин недостатньо. Саме тому 

органи судової влади починають виконувати нормотворчу функцію. У своїй 

діяльності вони не просто розкривають зміст вже існуючих норм, а й на їх основі, 

деталізуючи їх, створюють нові норми. Так як подібна ситуація протирічить 

загальній теорії поділу гілок влади, вважаємо, що результатом такої діяльності 

органів судової влади є створення ними квазіджерел адміністративного права (за 

винятком тих випадків, коли можливість нормотворення прямо передбачена 

законодавством). При цьому в межах адміністративного процесуального права 

вони будуть залишатися джерелами права, про що прямо говорить стаття 328 

КАС України та практика судів. 

Переходячи до аналізу неформалізованих джерел, значення яких невпинно 

зростає, а практика їх застосування підтверджує доцільність їх існування, 

зазначимо, що саме неформалізовані джерела є найбільш стабільними, 

постійними та цілком сприйнятими суспільством. Адже вони мають такі 

характеристики, як: сприйняття таких правил суспільством, вираження 
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суспільного інтересу, відповідність таких правил моральним нормам та 

принципам верховенства права, використання їх протягом тривалого часу. 

Так, протягом тривалого часу правова доктрина була основним джерелом 

права в романо-германській правовій сім’ї, і лише відносно нещодавно у зв’язку із 

пануванням ідеї демократії та кодифікації першість доктрини була замінена 

першістю закону [65, с. 105]. Хоча Конституція ФРН (на відміну від Конституції 

України) доцільно зазначає, що публічна адміністрація у своїй діяльності 

керується законами держави та правом [90]. Доктрину як джерело права 

визначають як сукупність тих ключових положень, визначальних засад, 

теоретичних домінант, що виконують своєрідну методологічну роль у самій науці 

адміністративного права [91, с. 25]. Підтвердження думки щодо потреби визнання 

доктрини джерелом адміністративного права є і рішення КСУ, у яких по-перше, 

КСУ звертається до представників основних наукових шкіл (провідних закладів 

вищої освіти) для з’ясування їх думки щодо досліджуваного питання, про що і 

зазначається в самих рішеннях суду. А, по-друге, КСУ у рішенні від 22 грудня 

2010 року прямо зазначив, що при тлумаченні понять він враховує також і 

правову доктрину [92]. На нашу думку, і Касаційний адміністративний суд, а 

також інші суди, у випадках наявності прогалин в законодавстві чи виникненні 

колізійних аспектів, можуть і повинні були б застосовувати у своїй діяльності 

правову доктрину. І для цього було б правильним передбачити таку вимогу 

безпосередньо в КАС. Особливо актуально така пропозиція виявляється на фоні 

того, що й КСУ, і ЄСПЛ систематично використовують доктрину під час 

формування власної позиції під час розв’язання справ. 

Деякі вчені до джерел права зараховують і принципи тієї чи іншої галузі 

права, зазначаючи, що питання про принципи як про форму (джерела) права має 

значення для внутрішніх проблем, коли йдеться про використання принципів у 

випадку усунення прогалин у праві [93, с. 66]. При цьому прихильники цієї 

позиції зазначають те, що принципи фіксуються в нормативно-правових актах, 

нормативно-правових договорах, а також судових правових прецедентах [94, 

с. 33]. Проте, на нашу думку, принципи є або частиною законодавства або 
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правової доктрини. Тому розглядати їх самостійним джерелом права не 

вбачається доцільним. 

Адміністративно-правовий звичай хоч і не має широкого вжитку, проте 

зовсім не враховувати його, на наш погляд, було б неправильним. Як приклад 

застосування звичаю в адміністративно-правових відносинах зазначимо Указ 

Президента України від 04.01.1995 № 14/95 «Про відродження історико-

культурних та господарських традицій Українського козацтва». Ще одним 

прикладом звичаю може бути ст. 12 Закону України «Про національні меншини в 

Україні», яка визначає, що громадяни мають право у встановленому порядку 

відновлювати свої національні прізвище, ім'я та по батькові. Громадяни, в 

національній традиції яких немає звичаю зафіксовувати «по батькові», мають 

право записувати в паспорті лише ім'я та прізвище, а у свідоцтві про народження 

– ім’я батька й матері [95]. Це Положення певною мірою деталізується Порядком 

присвоєння прізвища, імені, по батькові дитині при державній реєстрації 

народження, яке передбачає, що при державній реєстрації народження дитині 

може бути присвоєно не більше двох власних імен, однак кількість імен не 

обмежується в тих випадках, коли мати й (або) батько дитини належать до 

національних меншин, і порядок присвоєння імені є звичаєм конкретної з 

них [96]. У такому контексті стає очевидним, що нормативно-правові акти в 

Україні за джерело права мають правовий звичай, який за сучасних соціально-

політичних умов України набуває нової актуальності [97, с. 32]. Натомість звичай 

як джерело права, зокрема й адміністративного, широко застосовується у країнах 

англосаксонської системи права. Наприклад, у Великобританії звичаєве право 

стоїть на найвищому рівні в ієрархічній системі джерельної бази. [98, с. 53]. 

Зважаючи на це, не дарма зазначають, що звичай викликає особливий спротив з 

боку прихильників юридичного позитивізму, для яких все право повинно бути 

закріплене у відповідних актах. Проте звичай був і є потрібним доповненням до 

найдосконаліших правових систем – романо-германської чи англо-

саксонської [99, с. 42]. 
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Розглянувши основні види джерел адміністративного права, ми приходимо 

до висновку, що наразі серед вчених відсутня єдина позиція щодо їх ієрархічної 

побудови. Натомість все більш зваженими та обґрунтованими вважаються думки 

тих вчених, які на перше місце ставлять ЄКПЛ і практику ЄСПЛ як її невід’ємну 

частину. Саме про це джерело, у нашому випадку – адміністративного права, ми й 

будемо вести мову в наступному підрозділі. 
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1.2 Сутність і значення практики Європейського суду з прав людини як 

джерела адміністративного права 

У попередньому підрозділі нами вже було наголошено на важливості 

існування та належного застосування кожного з джерел адміністративного права, 

серед яких центральне місце, безумовно, займають закони та підзаконні 

нормативні акти. Однак у випадках, коли названі джерела через різні обставини 

не можуть врегулювати певні правовідносини, потрібним є звернення до 

загальноприйнятих принципів та стандартів із метою найбільш точного та 

справедливого розв’язання тієї або іншої ситуації. Такі принципи і стандарти, що 

проповідують основні ідеї демократизму та прав людини, зосереджені насамперед 

у ЄКПЛ і рішеннях ЄСПЛ як її невід’ємної частини. Власне тому основне 

завдання для України полягає в перенесенні європейських і загальноосвітніх 

правничих цінностей, які здебільшого знаходять своє практичне втілення у праві 

ЄСПЛ, на український ґрунт [100, с. 15]. 

Говорячи про значення даної міжнародної установи та ефективність роботи 

ЄСПЛ, правознавці наголошують на такому: ЄСПЛ сприймається як 

найефективніший сучасний інститут захисту прав людини; станом на сьогодні 

немає жодного регіонального суду, який мав би кращу репутацію; судові рішення 

ЄСПЛ не просто впливають на практику національного судочинства в багатьох 

сферах – вони перебудовують її; постійно відбувається трансформація 

конституційних принципів держав-членів Ради Європи через вплив на них ЄКПЛ 

й судової практики ЄСПЛ; гідність людини стала незаперечним імперативом, на 

який усе важче не зважати; у багатьох державах поступово змінюється підхід до 

розуміння мети та значення судового контролю, що полягає в нагляді за 

законністю й обґрунтованістю рішень, які ухвалюють суб’єкти публічної 

адміністрації; місія судді ЄСПЛ пов’язана з тим, що він отримує право говорити 

не лише від імені держави, а й від імені права [101, с. 360; 102, с. 534]. 

Подібне значення та роль ЄСПЛ і його рішень не могло не вплинути на 

правозастосовну практику в Україні, що, власне, і пояснює поступове (в 

історичній ретроспективі) звернення до них національних органів судової влади. 
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Так, у 1999 р. КСУ під час розгляду справи про смертну кару зазначив, що 

«невідповідність смертної кари ст. 3 ЄКПЛ підтверджує ЄСПЛ, юрисдикцію 

якого щодо тлумачення зазначеної Конвенції визнала Україна» [103]. 

Наступним кроком у цьому напрямі стало ухвалення Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», 

у статті 17 якого наголошено на тому, що рішення ЄСПЛ є джерелом права в 

Україні. Продовжимо їх аналіз більш детально.  

У ч. 1 ст. 17 названого закону вказується, що «суди застосовують при 

розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права». Здавалося б, 

законодавець на рівні закону досить конкретно сформулював своє ставлення до 

рішень ЄСПЛ, що, однак, не завадило виникненню певних дискусій щодо цього. 

Так, суддя ЄСПЛ у відставці В. Буткевич говорить про те, що зазначене 

положення потребує додаткового уточнення, адже, на його думку, з тексту статті 

9 Конституції України зрозуміло, що Конституція України визначає частиною 

законодавства лише саму Конвенцію та протоколи, а ніяк не рішення ЄСПЛ [104, 

с. 51]. Це підтверджується тим фактом, що суди часто не виконують рішення 

ЄСПЛ під час розгляду адміністративних справ зокрема. 

Коментуючи зазначену позицію, відзначимо, що ми її не розділяємо, адже 

рішення ЄСПЛ є невід’ємною частиною ЄКПЛ. Зокрема, і сам ЄСПЛ 

неодноразово у своїх рішеннях зазначав про наявність ergo omnes у діяльності 

ЄСПЛ, що означає зобов’язання держав-учасниць брати до уваги позиції ЄСПЛ, 

висловлені в рішеннях щодо інших держав. Більше того, мета діяльності ЄСПЛ 

полягає не лише у розв’язанні конкретної справи. ЄСПЛ постійно наголошує на 

цьому у своїх рішення. Наприклад, у справі «Rantsev v. Cyprus and Russuia» ЄСПЛ 

прямо вказав на мету своєї діяльності – окрім розв’язання певної індивідуальної 

справи, також роз’яснення, утвердження та розвиток правил, встановлених ЄКПЛ 

для підвищення загальних стандартів захисту прав людини та поширення 

практики поваги до прав людини на території держав-учасниць ЄКПЛ [105]. Ця 

думка розвинута і в інших рішеннях ЄСПЛ, де зокрема наголошується, що саме 
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ЄСПЛ приймає остаточне авторитетне визначення прав і свобод, зазначених у 

розділі І ЄКПЛ [106].  

Також варто звернути увагу і на ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», у якій 

йдеться про те, що міністерства, інші центральні органи виконавчої влади 

забезпечують систематичний контроль за додержанням у межах відомчого 

підпорядкування адміністративної практики, що відповідає ЄКПЛ та практиці 

ЄСПЛ [20]. Викладене, як наслідок, означає, що практикою ЄСПЛ як джерелом 

права у своїй діяльності мають керуватися як національні суди, так і публічна 

адміністрація. До того ж відзначимо, що Закон, на жаль, не роз’яснює, що мається 

на увазі під адміністративною практикою, про яку згадується у статті 19 Закону. 

На наш погляд, під адміністративною практикою потрібно розуміти передбачені 

законом та використовувані суб’єктами публічної адміністрації процедури, у 

межах яких ухвалюються публічно-владні рішення або вчиняються відповідні 

дії [107, с. 297].  

Із вищевикладено потрібно зробити декілька висновків та рекомендацій. 

Так, по-перше, варто було б усе-таки уточнити на рівні закону, що розуміється під 

категорією «адміністративна практика» та більш чітко сформулювати положення 

про те, що і для суб’єктів національної публічної адміністрації практика ЄСПЛ є 

також обов’язковою. Поряд із цим незрозуміло, чому законодавець у названій 

статті обмежився згадкою лише про міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, «забувши» інших чисельних суб’єктів публічної адміністрації. 

Наразі йдеться про органи державної влади, які не мають статусу органу 

виконавчої влади (Служба безпеки, прокуратура, Національний банк України, 

Національні комісії з регулювання природних монополій тощо), про органи влади 

Автономної Республіки Крим, а також про органи місцевого самоврядування, 

оскільки всі вони виконують управлінські функції, вступають у правовідносини з 

приватними особами і мають, як наслідок, дотримуватися загальних стандартів у 

сфері прав людини. Тим паче, що ЄСПЛ час від часу ухвалює рішення, які 

стосуються названих суб’єктів публічної адміністрації.  
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Так, в одному зі своїх рішень ЄСПЛ звернувся до функцій та повноважень 

органів опіки та піклування, тим самим встановивши для них певний 

демократичний орієнтир, наголошуючи що, хоча національним органам надається 

певна свобода розсуду у розв’язанні питань щодо встановлення державної опіки 

над дитиною, вони повинні враховувати що розірвання сімейних зв’язків означає 

позбавлення дитини її коріння, а це можна виправдати лише за виняткових 

обставин. Отже, відповідне рішення має підкріплюватися достатньо 

переконливими і зваженими аргументами на захист інтересів дитини, і саме 

держава-відповідач повинна переконатися в тому, що було проведено ретельний 

аналіз можливих наслідків пропонованого заходу з опіки для батьків і дитини. 

Зокрема, якщо рішення мотивується потребою захистити дитину від небезпеки, 

має бути доведено, що така небезпека справді існує [108]. 

Враховуючи викладене, ми приходимо до висновку, що українське 

законодавство потребує уточнення в частині кола осіб, для яких практика ЄСПЛ є 

джерелом права.  

Дана пропозиція вважається нами цілком обґрунтованою, зважаючи на 

багато чинників. По-перше, вплив практики ЄСПЛ на внутрішнє законодавство 

держав чітко обґрунтований законодавством (стаття 1 ЄКПЛ говорить про те, що 

всі учасники зобов’язані забезпечувати гарантовані цим документом права і 

свободи), а по-друге, підтверджений яскравими прикладами практики. Важливим 

при цьому є те, що не лише для держав, що є стороною в спорі, рішення ЄСПЛ є 

обов’язковими. Із висновків самих членів Великої Палати ЄСПЛ вбачається, що 

існує потреба посилити вплив на безпосереднє застосування висновків 

Страсбурзького суду в національних правових системах. Тому більш правильним 

вбачається керівництво не тільки дією принципу загальнообов’язковості норм 

права, що витікає з рішень ЄСПЛ та постанов Великої Палати, скільки посилань 

на їх тлумачення в межах правових систем держав, що не є відповідачами по 

конкретним справам [109]. Більшість європейських країн слідує даному 

принципу. Наприклад, після рішення у справі «Marcks vs Belgium» Нідерланди 

також змінили своє законодавство у сфері, щодо якої розглядалась справа. Це 
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означає, що рішення ЄСПЛ здійснюють настільки вагомий вплив, що розв’язання 

ситуації щодо однієї приватної особи тягне за собою серйозні зміни в 

законодавстві більше, ніж сорока країн [110, с. 34]. 

Варто зазначити, що будь-яке рішення Європейського суду 

супроводжується застосуванням заходів індивідуального та загального характеру. 

Перші з них стосуються перегляду справи та матеріальної компенсації. Заходи ж 

загального характеру мають надзвичайне значення для усієї правової системи 

відповідної країни. Так, у ст. 13 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» визначено, що заходи 

загального характеру вживаються з метою забезпечення додержання державою 

положень ЄКПЛ, порушення яких встановлене рішенням ЄСПЛ, забезпечення 

усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого ЄСПЛ 

порушення, а також усунення підстави для надходження до ЄСПЛ заяв проти 

України, спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в ЄСПЛ. 

Заходами загального характеру є ті, що спрямовані на усунення зазначеної в 

рішенні системної проблеми та її першопричини, зокрема: внесення змін до 

чинного законодавства та практики його застосування, а також зміну 

адміністративної практики [20].  

Вище нами вже було визначено, що розуміємо під адміністративною 

практикою. Додамо лише, що одним із обов’язкових аспектів адміністративної 

практики та одним із головних видів діяльності публічної адміністрації є 

адміністративний акт. Аналіз рішень ЄСПЛ показує, що в них сформульовано 

низку вимог, яким має відповідати як процедура видання адміністративного акта, 

так і сам акт як такий. Наразі йдеться про деякі з таких вимог: 

- вимога юридичної визначеності, яка означає чіткість, доступність та 

зрозумілість змісту акта та порядку його застосування. Інакше кажучи, порядок 

реалізації положень будь-якого акта має бути передбачуваним. Саме про це 

говорить ЄСПЛ «Novik v. Ukraine» [111]. На думку суду, надзвичайно важливою 

умовою є забезпечення загального принципу юридичної визначеності, який 

полягає в тому, що акт має бути достатньо доступним, чітко сформульованим і 
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передбачуваним у своєму застосуванні для того, щоб виключити будь-який ризик 

свавілля. Норма не може розглядатися як «право», якщо її не сформульовано з 

достатньою точністю так, щоб громадянин мав змогу, якщо потрібно, з 

відповідними рекомендаціями, до певної міри передбачити наслідки, що її може 

потягнути за собою вчинена дія (справа «Olsson v. Sweden» [112]. У рішенні у 

справі «Steel and others v. the United Kingdom» Суд висловив аналогічну 

позицію [113]; 

- вимога бути вислуханим, яка означає надання особі можливості висловити 

свою позицію у справі, що розглядається суб’єктом публічної адміністрації, в 

усній чи письмові формі з метою врахування її аргументів та доказів. Право бути 

вислуханим є загальним принципом і основним правом у правовій системі 

Європейського Союзу [114]. Власне тому європейські інституції систематично, 

починаючи з самих років свого заснування, зазначають на важливості права особи 

бути вислуханою не тільки вже в судовому процесі, а й під час здійснення 

адміністративної процедури [115]. Зокрема ЄСПЛ посилається на право бути 

вислуханим, даючи можливість довести до відома органу публічного 

адміністрування свій погляд, якщо справа стосується інтересів особи, а рішення 

публічної адміністрації, що має ухвалюватися в результаті розгляду справи, 

помітно вплине на життя особи [116]. Крім того, ЄСПЛ заявив, що право бути 

вислуханим повинно гарантуватися навіть за відсутності будь-яких конкретних 

правових положень, або коли вони не враховують це [117]. Це твердження є 

особливо актуальним для України, зважаючи, зокрема, на те, що досі не прийнято 

спеціальне законодавство про адміністративну процедуру; 

- вимога забезпечити право на перегляд ухваленого рішення, що означає де-

юре й де-факто надання можливості звернутися до суб’єкта публічної 

адміністрації, який видав адміністративний акт, або до вищого органу з вимогою 

переглянути (змінити або скасувати) відповідний акт. Крім того, ЄСПЛ заявив, 

що право на слухання повинно бути гарантоване навіть за відсутності будь-яких 

конкретних правових положень або коли вони не враховують це. Зазначене 
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твердження є особливо актуальним для України, поки спеціальне законодавство 

про адміністративну процедуру в країні відсутнє; 

- вимога забезпечити право на перегляд ухваленого рішення, що означає 

надання законодавчої та фактичної можливості звернутись до суб’єкта публічної 

адміністрації, який видав адміністративний акт, або до вищого органу з вимогою 

переглянути (змінити або скасувати) відповідний акт. У своїх рішеннях ЄСПЛ 

постійно зазначає про це в контексті права особи на перегляд справи в судовому 

порядку [118], не применшуючи при цьому значення адміністративного 

оскарження. ЄСПЛ вказує, що рішення публічної адміністрації, яке може 

негативно вплинути на права або інтереси приватної особи, повинно містити 

вказівки на доступні можливості оскарження рішення. При цьому ЄСПЛ 

наголошується на тому, що орган публічної адміністрації повинен чітко пояснити 

особі, що можна подати апеляцію про перегляд ухваленого рішення (оскаржити 

рішення органу) та детально описати при цьому порядок апеляції, вказавши які 

відомості про себе має зазначити особа (ім’я та посада, адреса особи тощо), до 

якого органу подавати заяву на апеляцію та протягом якого строку це можливо 

[119]. 

Наведені приклади є лише частиною повного переліку вимог, яким має 

відповідати як процедура видання адміністративного акта, так і сам акт як такий. 

Із наведених прикладів вбачається, що ЄСПЛ досить ґрунтовно підходить до 

аналізу даних вимог у своїх рішеннях, деталізуючи положення європейського 

законодавства та численних рекомендацій органів Ради Європи, що є суттєвим 

практичним надбанням та підлягає застосуванню національною публічною 

адміністрацією [120, с. 150]. 

У зв’язку із цим досить дивно в наш час бачити, що й досі в Україні існують 

дві протилежні позиції щодо статусу практики ЄСПЛ. Так, одні вважають, що 

практика ЄСПЛ, зокрема по справах, де держава виступає відповідачем, 

однозначно не є обов’язковими для національних правозастосовних органів [121, 

с. 11]. Окрім того, ті, хто не вбачає в практиці ЄСПЛ обов’язкового характеру, 

визнаючи обов’язковість юрисдикції ЄСПЛ, не визнає обов’язковості його 
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практики, спираючись на те, що рішення ЄСПЛ є лише підставою для ініціації 

відповідного судового провадження Верховним Судом (п. 2 ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів»), але не замінює і не відміняє судове 

рішення, яке стало предметом розгляду в ЄСПЛ [122, с. 330]. Сам же ЄСПЛ у 

своїх рішеннях неодноразово вказував, що ЄКПЛ є інструментом захисту прав 

людини [123], при цьому треба віддавати перевагу такому її тлумаченню, яке було 

б найбільш сприятливим для досягнення цілей та реалізації завдань цієї угоди, а 

не такому, яке надавало б вузьке визначення зобов’язань сторін [124]. Українські 

вчені зазначають, що в результаті здійснення тлумачення норм ЄКПЛ самі норми 

набувають нового розуміння, що вказує на потребу застосування державами-

учасницями Конвенції її правових норм відповідно до змісту, що їм наданий 

ЄСПЛ як аутентичним інтерпретатором [125, с. 15]. 

Саме тому, говорячи про значення практики ЄСПЛ, варто наголосити, що 

завдяки багаторічній практиці діяльності Суду, виробились принципи пізнання 

прав людини, зокрема: конкретно-історичний принцип (проявляється в 

наполегливих вимогах та постійних намаганнях ЄСПЛ врахувати особливі, 

специфічні обставини місця і часу, а також індивідуальні властивості суб’єктів – 

учасників процесу); принцип всебічності пізнання (означає максимальне 

врахування позитивних та негативних фактів, оцінок тощо, сприяє об’єктивності, 

неупередженості висновків, які мають стати результатом судового дослідження 

прав людини); принцип управлінської автономії (охоплює поняття, поряд з 

матеріальним адміністративним правом та адміністративним процедурним 

правом, також і судовий адміністративний захист); принцип ефективного 

правового захисту (вимагає, щоб правовий наслідок, який передбачається правом 

Європейського Союзу, не міг потім бути перетворений в неможливий або занадто 

ускладнений для застосування під час імплементації в національне право; 

передбачені в країнах-членах провадження для захисту прав та вимог 

Співтовариства не можуть бути написаними гірше, ніж відповідні провадження, 

які стосуються чисто національних прав) [126, с. 30–32]. 
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Зважаючи на надзвичайну важливість ЄКПЛ, поділяємо думку, відповідно 

до якої цей документ не варто розглядати суто як набір прав та юридичних норм, 

варто зважати на те, що це є джерело право, що безперервно розвивається [110, 

с. 24], у більшості завдяки рішенням ЄСПЛ. Так, наприклад, в справі «Tyrer v. 

Uk» Суд зазначив, що ЄКПЛ є живим документом, який повинен тлумачитись 

відповідно до сучасних умов [127]. Доречним також буде наголосити на тому, що 

тлумаченню та застосуванню підлягає весь масив практики Європейського суду. 

Інакше кажучи, не лише рішення ЄСПЛ щодо України, а й рішення щодо інших 

країн підлягають розгляду, аналізу та застосуванню в Україні.  

Водночас потрібно наголосити, що застосуванню як джерела права 

підглядає не все рішення, а лише окремі його положення, якщо таке рішення, 

ухвалене щодо іншої держави. Рішення ЄСПЛ містять в собі дві частини: ratio 

decidendi та obiter dictum. У першій ЄСПЛ викладає норми і принципи права, на 

підставі яких було розв’язано кожну конкретну справу. Саме в цій частині 

формується правова основа, яка має нормативний характер і повинна 

застосовуватися щодо всіх інших осіб (не тільки сторін даної справи). А ось у 

другій частині рішення містяться зауваження суду з питань, які безпосередньо не 

входять в предмет судового рішення. На відміну від положень першої частини, 

вони не формулюють той чи інший принцип права і не обґрунтовують рішення 

ЄСПЛ [128; с. 65-68]. Це говорить про те, що рішення ЄСПЛ не є джерелом права 

в цілому. Юридичне значення для держав, що не є сторонами у справі, мають 

викладені в рішенні під час обґрунтування позиції норми і принципи, які й 

повинні в подальшому застосовуватися як судами при вирішенні спорів, так і 

суб’єктами публічної адміністрації у межах їх адміністративної практики. Із 

огляду на це, більш точним буде казати, що джерелом права є не рішення ЄСПЛ у 

цілому, а відповідна практика ЄСПЛ.  

Поряд із викладеним, потрібно звернути увагу ще на одну категорію, яка 

загадується у 14 протоколі до Конвенції, і яка, на наш погляд, має пряме 

відношення до нашого дослідження. Наразі мова йде про поняття «усталене 
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прецедентне право Суду» [129]. Розпочнемо з аналізу змісту поняття 

«прецедентне право» та порівняємо його з іншими категоріями.  

Говорячи про прецедентний характер рішень ЄСПЛ, зазначимо, що 

чималою перешкодою є розбіжності у використанні лінгвістично-мовних 

конструкцій. Так, англомовні тексти рішень ЄСПЛ використовують поняття 

«case-law», у той час як французськомовні та англомовні рішення користуються 

терміном «jurisprudence». У романо-германської правової сім’ї власне явище, 

іменоване прецедентом, є багатозначним і відрізняється від судового прецеденту 

в системі загального права. Юристи цих правових сімей використовують різні 

логіко-методологічні стандарти: якщо в романо-германській сім’ї, де за судовою 

практикою визнається вторинний характер, юрист мислить дедуктивно, від 

загального до конкретного, то в англо-американській, навпаки, юридичне 

мислення індуктивне, від приватного до загального, спрямоване на виявлення 

ключових аналогій і переходу від них до загальної класифікації [130]. Але чи є 

судова практика ЄСПЛ прецедентом у чистому вигляді, та як її застосовують 

суб’єкти публічної адміністрації? Незважаючи на те, що досвідчені юристи в 

своїх роботах зазначають про прецедентний характер рішень ЄСПЛ [131, с. 47–

48], вважаємо, що це питання є спірним. Доктрина загального права заснована на 

позиції, що класичний прецедент є загальнообов’язковим зразком 

правозастосування, однак ця ж доктрина знає явище так званого «переконливого 

прецеденту» (persuasive precedent) як необов’язкового, джерелами якого вважають 

рішення іноземних судів, історичні джерела права, власне саму доктрину, окремі 

думки суддів, тобто все те, що може скеровувати суддю під час розв’язання ним 

справи, але не обов’язковими для врахування [132, с. 62]. За висловом одного із 

суддів ЄСПЛ, юридичне значення попередньо вирішеного ЄСПЛ (previous ruling) 

не наділене якістю правила stare decisis, відповідно до якого принципи, на яких 

ЄСПЛ заснував своє попереднє рішення, є на майбутнє обов’язковими в 

аналогічних справах, ЄСПЛ може подолати власну практику, якщо та є нечіткою 

або потребує подальшого розвитку задля збільшення меж захисту, гарантованих 

ЄСПЛ [133]. Погоджуючись в цілому із висловленими тезами, вважаємо, що коли 
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йдеться про практику ЄСПЛ саме як про джерело права, говорити про 

необов’язковість застосування практики Суду не варто. ЄСПЛ щодо цього 

зазначає, що формально він і не зобов’язаний слідувати своїм попереднім 

рішенням, однак в інтересах правової визначеності, передбачуваності та рівності 

перед правом не відступати, без відповідних причин, від прецедентів, визначених 

у попередніх рішеннях. Проте оскільки ЄКПЛ передусім є системою захисту прав 

людини, ЄСПЛ повинен звертати увагу на зміну обставин в Державі-відповідачі 

та Договірних державах загалом та реагувати, наприклад, на розвиток 

конвергенції щодо досягнутих стандартів [134]. На нашу думку, це пов’язано із 

значною абстрактністю та кількістю оціночних суджень, притаманних ЄКПЛ 

(«розумний строк», «достатньо часу й можливостей», «інтереси правосуддя» 

тощо). 

Нами вже неодноразово було наголошено на тому, що окрім конкретного 

розв’язання справи, суд здійснює тлумачення та уточнення положень ЄКПЛ. Саме 

ця частина рішення ЄСПЛ вважається джерелом права. І якщо в 

загальноприйнятому вигляді судовий прецедент (як це притаманно країнам 

англосаксонської правової сім’ї) означає, що наслідуванню підлягає сам порядок 

розв’язання подібної ситуації, то коли ми говоримо про прецедентну практику 

ЄСПЛ, маємо на увазі наслідування в тлумаченні положення ЄКПЛ із метою 

вироблення єдиного розуміння тексту ЄКПЛ. Отже, на нашу думку, між 

існуючою усталеною практикою ЄСПЛ та судовим прецедентом не варто ставити 

знак рівності. Вчені, говорячи про судовий прецедент та усталену практику, 

зазначають, що однією з їх головних відмінностей є часовий критерій: судова 

практика формується протягом певного тривалого часу і пов’язана з діяльністю 

судових установ усіх рівнів, зокрема й судів найнижчих інстанцій. Окрім того, 

вважається, що подібна судова практика часто буває неузгодженою серед різних 

судів одного рівня, і задля подолання конфліктів правозастосування потрібним є 

авторитетне рішення вищого суду, ухвалення якого також потребує часу. Поки 

подібне «авторитетне рішення» відсутнє, відповідна практика не є суцільною, а 

отже, позбавлена ознаки нормативної обов’язковості. Погоджуючись у цьому із 
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автором висловленої думки, дозволимо собі посперечатись із наступною тезою, 

що долатись усталена практика може значно легше за судовий прецедент: 

достатньо всього лише протилежного рішення вищого судового органу. На нашу 

думку, коли йдеться про рішення ЄСПЛ, говорити про якісь «вищі» суди 

неможливо. ЄСПЛ є самостійною та найбільш авторитетною судовою установою. 

Проаналізувавши положення ЄКПЛ, можна прийти до висновку, що більшість 

норм має оціночний характер, які потребують професійного та найголовніше 

однакового тлумачення. У зв’язку із цим, невпинно зростає значення рішень 

ЄСПЛ як таких актів, що деталізують положення ЄКПЛ та виробляють єдину 

правову позицію. Власне сам ЄСПЛ у своїх рішеннях вказує, що ЄКПЛ є 

інструментом закріплення певних міжнародних норм, які повинні дотримуватись 

держави-члени [135]. Сам ЄСПЛ ніколи не стверджував, що він створює нові 

норми права, окрім тих, що визначені в ЄКПЛ. Однак ЄСПЛ може створювати 

нові підходи до розуміння ЄКПЛ, які відповідають сучасному стану захисту прав 

людини в країнах Ради Європи, але відрізняються від тих, які були закладені в 

текст ЄКПЛ її авторами [136]. Зважаючи на це, говорити про судовий прецедент у 

його чистому вигляді в контексті діяльності ЄСПЛ є недоречним. Натомість 

більш обґрунтованим, на нашу думку, є застосування поняття «практика суду». 

Хоча й не зовсім вдале визначення даного поняття надає нам Закон України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

(у статті 1 Закону практика ЄСПЛ визначається як практика ЄСПЛ та 

Європейської комісії з прав людини), втім в тексті закону законодавець 

систематично використовує поняття саме «практика суду» [20]. До такого ж 

підходу схиляється й законодавець, зазначаючи в новій редакції КАС, що суд 

застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики 

ЄСПЛ [84]. Отже, зважаючи на вищезазначене, ми приходимо до двох основних 

висновків: джерелом права є практика ЄСПЛ, а її застосування – стимулом для 

всіх держав-учасниць ЄКПЛ до зміни національного законодавства та 

правозастосовної практики для того, щоб даними державами не порушувалися 

права людини і щоб надалі щодо них не виносилися постанови у справах, що 
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стосуються таких же або подібних питань [137, с. 83]. Наприклад, у справі 

«Ireland v. the United Kingdom» 1978 року ЄСПЛ підкреслив, що його постанови 

служать не тільки для того, щоб розглянути ті справи, які були поставлені перед 

Судом, але і в загальному для того, щоб тлумачити, гарантувати і розвивати 

правила, встановлені ЄКПЛ, тим самим сприяючи країнам, які виступають як 

Договірні сторони, у виконанні взятого на себе зобов’язання [138]. 

Загалом тут потрібно відмітити, що діяльність Венеціанської комісії, яка 

аналізує законодавство країн та проєкти законів, повністю побудована на 

практиці ЄСПЛ. Це виходить з аналізу самих рішень Венеціанської комісії [139]. 

Тут варто зазначити, що на відміну від ЄСПЛ, Венеціанська комісія не 

встановлює порушень тих чи міжнародних документів. Її висновки часто не є 

категоричними, а скоріше нагадують наукові роздуми на тему 

конституціоналізму, фундаментальних прав, демократичності положень 

досліджуваних законопроєктів або законів. Адже завданням Венеціанської 

комісії, згідно з її Статутом, є здійснення фахової оцінки гарантій забезпечення 

демократії. Із цією метою комісія має поглиблювати вивчення правових систем 

держав-учасниць, передусім для гармонізації таких систем; втілювати в життя 

демократичні принципи правової держави, досліджувати проблеми, пов’язані з 

функціонуванням, зміцненням та розвитком демократичних інститутів. І 

найдоречнішим, на думку самої Венеціанської Комісії, робити за допомогою 

напрацювань ЄСПЛ [140]. 

Про непереоцінене значення практики Європейського суду говорять і 

вітчизняні науковці, вказуючи, що саме таке «живе» право наближене до 

конкретних життєвих ситуацій, а отже, може адекватніше реагувати на динамізм 

сучасного життя, відображати правові ідеали і загальновизнані правові цінності, 

ніж деякі абстрактні норми законодавства [141, с. 7–8]. ВС України визначив, що 

рішення ЄСПЛ, якими надаються тлумачення та практика застосування положень 

ЄКПЛ, розширюють нормативний обсяг ЄКПЛ, встановлюючи нові 

загальнообов’язкові правила [142]. Інакше кажучи, посилаючись на статтю 17 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
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суду з прав людини», суди (а ми додаємо сюди і суб’єкти публічної адміністрації, 

посилаючись на статтю 19 Закону) не можуть застосовувати рішення ЄСПЛ як 

самостійне, відокремлене від ЄКПЛ джерело права, а з іншого боку, не можуть 

тлумачити ЄКПЛ інакше, ніж це робить Єропейський суд [143, с. 21]. Водночас 

існують думки, що закріплення на рівні закону статусу джерела права практики 

Європейського суду є помилкою законодавця, що призвело до перенесення 

дискусії щодо цього питання з наукової площини в законодавство. Зокрема, 

йдеться про статтю 17 Закону, положення якої, на думку автора, не є нормою, а є 

саме висновком, якому місце не в законі, а в підручнику, тому включення цього 

положення до Закону є нічим іншим, як юридико-технічною помилкою [144, 

с. 124]. Не погоджуючись із такою позицією, зазначимо, що настільки важливі 

міжнародні надбання, як практика Європейського суду, потребують не тільки їх 

офіційного визнання, а й чіткого визначення кола суб’єктів та порядку їх 

застосування.  

Загалом, як ми бачимо, наразі в Україні обговоренню в науковому колі 

підлягає лише стаття 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини», а відповідно і вплив практики 

ЄСПЛ лише на національні суди та суддів. При цьому вказується, що потреба 

узгодження практики українських судів із практикою ЄСПЛ зумовлена одним із 

основних принципів, що лежать в основі конвенційної системи, – принципом 

субсидіарності. Його зміст полягає не тільки у тому, що ЄСПЛ не оцінює 

правильність застосування норм внутрішнього права держав-учасниць при 

розв’язанні конкретної справи і не виконує функції «найвищої інстанції» щодо 

національних судових систем, а також й у тому, особливо в сучасних умовах 

значного перевантаження ЄСПЛ індивідуальними заявами, що завдання захисту 

та гарантії конвенційних прав і свобод передусім виконують держави, а не ЄСПЛ. 

Він втручається лише у виняткових випадках, коли держави «недопрацьовують» 

на національному рівні й не припиняють порушення цих прав та свобод, які 

зазвичай мають системний характер [145, с. 91]. Власне й самі суди, зокрема КСУ, 

зазначають, що відповідно до принципу дружнього ставлення до міжнародного 
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права практика тлумачення та застосування статей ЄКПЛ ЄСПЛ має 

враховуватися при розгляді справ КСУ [146]. Більше як у третині своїх рішень 

КСУ застосовував положення ЄКПЛ або ЄСПЛ, а у справах, пов’язаних із 

захистом прав і свобод людини і громадянина, майже у 60 відсотках рішень [147, 

с. 18]. На думку С. Шевчука, із аналізу рішень КСУ можна виявити окремі 

підходи до застосування ним практики ЄСПЛ для обґрунтування власних 

правових позицій: відсильний, казуїстичний; казуїстично-змістовний [148, с. 318–

319]. На нашу думку, із метою уникнення як судами, так і суб’єктами публічної 

адміністрації сліпого виконання вимоги закону та посилання на текст ЄКПЛ без 

тлумачення його змісту, застосування другого та третього з вищевказаних 

підходів вважається більш виваженим та доцільним.  

Проте, зважаючи на те, що окрім статті 19 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» в 

українському законодавстві майже відсутні інші згадки про статус практики 

ЄСПЛ в діяльності публічної адміністрації, на практиці ми маємо ситуацію, коли 

Кабінет Міністрів України як вищий орган в системі органів виконавчої влади до 

практики Європейського суду зобов’язує звертатись у випадках, коли певне 

правопорушення вже сталося. Зокрема в разі, коли обставини справи та попередня 

прецедентна практика ЄСПЛ дають підстави для прогнозування констатації 

Судом порушення положень ЄКПЛ, Уповноважена особа вживає заходи для 

врегулювання спору шляхом укладення угоди про дружнє врегулювання спору 

або надіслання односторонньої декларації [149].  

Розібравшись із правильною термінологічною базою та значенням практики 

Європейського суду, зупинимось на декількох точкових проблемах, які тим не 

менш мають суттєве значення для конкретизації статусу практики ЄСПЛ в 

Україні. 

Наскільки можливий «відхід» від практики ЄСПЛ під час ухвалення нового 

законодавства і які наслідки це матиме. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» орган представництва 
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здійснює юридичну експертизу всіх законопроєктів, а також підзаконних 

нормативних актів, на які поширюється вимога державної реєстрації, на 

відповідність ЄКПЛ, за результатами чого готує спеціальний висновок. Однак, що 

робити у випадках, коли певний законопроєкт вже ухвалено, а відповідність у 

ньому практиці ЄСПЛ не перевірено. А. Боднар щодо цього зазначив, що тільки у 

випадках, коли держава дійсно мала намір ухвалити законодавчі норми, що 

знаходяться в протиріччі зі стандартами ЄСПЛ, такі дії мають бути оцінені як 

порушення міжнародно-правових зобов’язань [137, с. 98]. На нашу думку, 

встановити факт навмисного ігнорування державою практики ЄСПЛ неможливо. 

Адже, для прикладу, в Україні відсутні офіційні видання, в яких би публікувався 

весь масив практики ЄСПЛ. А за таких умов, встановити, що держава в особі 

уповноважених органів просто не знала про існування відповідної позиції ЄСПЛ з 

визначеного питання або ж насправді проігнорувала їх, неможливо. У зв’язку із 

цим, вважаємо, що це безумовний обов’язок держави під час підготовки до 

ухвалення нового нормативного акта всебічно та ґрунтовно дослідити практику 

ЄСПЛ з цього питання та обов’язково врахувати її щонайперше з метою 

збереження демократичних європейських стандартів та недопущення порушення 

положень ЄКПЛ. Згідно з рекомендацією Комітету Міністрів Ради Європи, 

ухвалюючи закон, що успішно пройшов перевірку на відповідність ЄКПЛ, 

держава зменшує ризик того, що в цьому законі закладено порушення ЄКПЛ і що 

ЄСПЛ виявить таке порушення. Більше того, у такий спосіб держава встановлює 

для своїх адміністративних органів узгоджені з ЄКПЛ межі діяльності стосовно 

всіх, хто перебуває під її юрисдикцією [150]. 

Чи є необізнаність державних службовців, суддів та інших суб’єктів з 

практикою ЄСПЛ проблемою через недосконалість законодавства. 

Зважаючи на неоціненну з погляду імплементації в національне 

законодавство судову й адміністративну практику міжнародних стандартів 

захисту прав і свобод людини, важливе значення в контексті послідовного 

використання національними судами під час розв’язання справ має систематичне 

доведення до їх відома офіційно перекладених українською мовою рішень 



78 
 

ЄСПЛ [151, с. 36]. Найбільш важливі зобов’язання держав з перекладу та 

поширенню рішень ЄСПЛ було сформульовано в Рекомендаціях Rec (2002) 13 

Комітету міністрів Ради Європи державам-членам Ради Європи щодо 

опублікування та розповсюдження в державах-членах Ради Європи тексту ЄКПЛ і 

практики Європейського суду [152]. У даному документі також йдеться про те, 

що держави зобов’язані забезпечувати з ініціативи держави чи приватних осіб 

негайне й широке опублікування рішень та ухвал ЄСПЛ, які становлять відповідні 

напрацювання у прецедентній практиці або вимагають від них як від держав-

відповідачів спеціальних заходів з їх виконання, повністю або принаймні у 

стислому викладі чи у формі витягів (із відповідними посиланнями на оригінальні 

тексти) мовою (мовами) країни, зокрема в офіційних виданнях, інформаційних 

бюлетенях відповідних міністерств, правових журналах та інших засобах масової 

інформації, якими зазвичай користується правнича громадськість, включаючи, 

коли це доречно, інтернет-сторінки. Варто наголосити, що відповідно до статті 6 

Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» Міністерство юстиції України повинне забезпечити 

опублікування повних текстів рішень щодо України у спеціалізованому виданні, а 

Державна судова адміністрація України – поширювати потрібну кількість 

примірників цього видання серед суддів. Власне ще у 2011 році Вищий 

адміністративний суд України звертався до Міністерства юстиції України та 

Державної судової адміністрації України із проханням розпочати поширення 

цього видання серед усіх судів, однак дане питання і досі є «застиглим у 

повітрі» [153, с. 81]. 

Наскільки доцільним є запровадження процедури звернення до ЄСПЛ за 

дорадчою думкою. 

На нашу думку, сумнівною видається потреба запровадження процедури, 

яка б дозволяла вищим національним судам звертатись до ЄСПЛ за дорадчою 

думкою [151, с. 36]. І хоча ще в Ізмірській Декларації (Декларація про майбутнє 

ЄСПЛ) від 27 квітня 2011 року вперше пролунала пропозиція про те, щоб на рівні 

Комітету Міністрів Ради Європи запровадити процедуру звернення національних 
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судів до ЄСПЛ за консультативними висновками з питань застосування та 

тлумачення ЄКПЛ, на нашу думку, дана процедура тільки ускладнюватиме 

роботу самого ЄСПЛ та затягуватиме адміністративні процедури та судові 

процеси на місцях. Національні органи повинні самостійно вивчати практику 

Європейського суду та спиратись на існуючі багаточисленні надбання ЄСПЛ. У 

2006 році у Висновку Консультативної ради європейських суддів щодо ролі 

національних суддів у забезпеченні ефективного застосування міжнародного та 

європейського права зазначалось, що національні суди є відповідальними за 

застосування європейського права, від них вимагалось його пряме застосування та 

тлумачення національного права відповідно до європейських стандартів [154]. І 

хоча у випадках, коли національні суди мають застосовувати ЄКПЛ у разі 

невідповідності національного законодавства її положенням, виникає питання, на 

якій підставі суди мають право розв’язувати такі питання, якщо згідно зі статтею 

32 ЄКПЛ її тлумачення належить до компетенції ЄСПЛ, а згідно зі статтею 147 

Конституції України, питання про тлумачення законів належить винятково до 

компетенції КСУ [155, с. 35], на нашу думку, застосовуючи положення ЄКПЛ, 

суб’єкти, що їх використовують, не тлумачать ЄКПЛ, інакше кажучи, не 

створюють нових норм, а лише використовують вже діючі підходи до ситуацій, 

що потребують належного врегулювання. Так, хоча частково й можна погодитись 

із позицією, що суди та суб’єкти не мають права тлумачити ЄКПЛ на свій розсуд, 

процедура офіційного звернення до ЄСПЛ за консультаціями ще більше 

ускладнюватиме процес. Лише у випадку запровадження чіткого механізму та 

конкретно визначеного кола суб’єктів, вважаємо запровадження даної процедури 

можливим. 

Підбиваючи підсумок в даному підрозділі, хотілося б ще раз закцентувати 

увагу на тому, що українське законодавство потребує доопрацювання в частині 

визначення кола суб’єктів, для яких практика ЄСПЛ є джерелом права. Цю думку 

підтверджує й Рекомендація Rec (2004) 5 Комітету міністрів Ради Європи 

державам-членам щодо перевірки законопроєктів, існуючих законів та 

адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в 
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Європейській конвенції з прав людини [150], у п. 26 якої йдеться про те, що 

компетентні державні органи повинні забезпечити, щоб відповідальні особи в 

місцевих та центральних органах влади брали до уваги ЄКПЛ та практику ЄСПЛ 

для уникнення порушень. Отже, зрозуміло, що не тільки судові рішення, а весь 

масив законодавства та адміністративної практики мають відповідати ЄКПЛ та як 

наслідок практиці ЄСПЛ. Побідну думку розділяють також і судді ЄСПЛ, 

наголошуючи на тому, що буде неправомірно, якщо публічні органи та суди 

будуть діяти з порушенням норм Конвенції [156]. 

Тому суб’єктам публічного управління всіх рівнів важливо зважати на такі 

випадки, що виступають критеріями застосування практики ЄСПЛ: у разі 

невідповідності національного законодавства положенням ЄКПЛ та протоколам 

до неї; за наявності в національному законодавстві правових «прогалин» щодо 

прав людини та основних свобод; для кращого розуміння тих положень 

національного законодавства, до яких було внесено зміни або доповнення на 

підставі рішень ЄСПЛ; для реалізації на практиці таких основних принципів 

ЄКПЛ як верховенство права, справедливість тощо [157, с. 77]. 

Крім цього, ми вважаємо доцільним внести відповідні зміни в 

законодавство України в частині кола осіб, для яких практика ЄСПЛ є джерелом 

права. Крім згаданих у ст. 19 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, дія даного положення має охоплювати й 

органи державної влади, які не мають статусу органу виконавчої влади, органи 

влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, оскільки 

всі вони виконують управлінські функції, вступають у правовідносини з 

приватними особами і внаслідок цього мають дотримуватись загальних стандартів 

у сфері прав людини. До того ж, зважаючи на те, що в тексті статті вказано, що 

дані органи використовують практику ЄСПЛ під час здійснення адміністративної 

практики, варто було б уточнити, що мається на увазі під цим. Під 

адміністративною практикою пропонуємо розуміти передбачені законом та 
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використовувані суб’єктами публічної адміністрації процедури, у межах яких 

ухвалюються публічно-владні рішення або вчиняються відповідні дії. 
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1.3 Практика Європейського суду з прав людини у системі джерел 

адміністративного права Федеративної Республіки Німеччина 

Практика Європейського суду з прав людини сьогодні становить важливе 

джерело права для більшості країн, які входять до складу Ради Європи. Більше 

того, зважаючи на авторитетність рішень ЄСПЛ, вони все частіше стають 

основою для ухвалення рішень іншими судовими інстанціями, і навіть судами 

країн – які не є членами Ради Європи. Так, непоодинокими є випадки звернення 

Федерального Суду Сполучених Штатів Америки до практики ЄСПЛ, зокрема для 

обґрунтування своїх рішень [158, с. 14]. Незважаючи на подібний досвід, 

законодавчого закріплення потреби, а тим паче обов’язку застосовувати практику 

ЄСПЛ в Сполучених Штатах Америки немає. Зі свого боку країни, що 

ратифікували ЄКПЛ, тим самим взяли на себе зобов’язання згідно зі статтею 46 

виконувати остаточні рішення ЄСПЛ в будь-яких справах, у яких вони є 

сторонами [19]. А втім, як ми бачимо, нормативно закріплений обов’язок лише 

щодо виконання рішення у справі, у якій країна виступила однією зі сторін. 

Питання обов’язковості застосування практики ЄСПЛ в цілому як єдиного 

джерела права нормативно не завжди визначено, єдиний підхід в науці теж ще не 

існує [159, с. 15]. Тому з огляду на відсутність єдиних позицій щодо обов’язку 

керуватися практикою ЄСПЛ пропонуємо більш детально вивчити зарубіжний 

досвід щодо цього питання, адже саме досвід розвинутих європейських країн 

може стати дороговказом для України. 

Насамперед зазначимо, що ЄКПЛ не визначає внутрішні механізми, за 

допомогою яких держави-члени гарантують, що їх органи будуть дотримуватися 

ЄКПЛ. Відповідно, різні держави-учасниці ЄКПЛ вибрали різні способи її 

інтеграції у власні національні правові системи [159, с. 15; 160]. Роль ЄКПЛ 

можна систематизувати згідно з Christoph Grabenwarter/ Katherina Pabel таким 

чином: держави, у яких ЄКПЛ є частиною Конституції або стоїть на рівні 

конституцйного права; держави, у яких права мають пріоритет перед законами, 

але не мають конституційного статусу; держави, у яких ЄКПЛ є лише простим 

законом, але, тим не менш, використовується як допомога для тлумачення 
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національних основних прав [159, с. 15]. Ми цілком підтримуємо таку 

систематизацію, адже вона відповідає ієрархії правових норм. Наведемо декілька 

конкретних прикладів із вказаної вищої системи. 

В Австрії конституційний статус ЄКПЛ обумовлений значним практичним 

значенням прав, гарантованих ЄКПЛ, що мають вирішальне значення для 

тлумачення основних національних прав [161]. У Нідерландах стаття 94 

Конституції проголошує, що чинні правові положення не застосовуються, якщо їх 

застосування несумісне з положеннями міжнародних договорів та актами 

міжнародних організацій [162, 163]. Більше того, ЄКПЛ в праві Нідерландів має 

пріоритет перед національним законодавством, зокрема конституційним. Усі 

права ЄСПЛ визнаються Конституційним Судом так само, як і вітчизняні основні 

права [159, с. 15].  

Деякі держави надають пріоритет ЄКПЛ над внутрішнім законодавством, 

зокрема конституцією. Стаття 2 Розділу 2 Конституція Боснії і Герцеговини 

визначає, що ЄКПЛ і протоколи до неї, які гарантують права і свободи, є нормами 

прямої дії в Боснії і Герцеговині і мають пріоритет над всіма іншими правовими 

нормами [164].  

У більшій же кількості західних і в східноєвропейських країн ЄКПЛ 

офіційно займає місце нижче конституції, але вище нормального статутного 

права. Ці країни мають спільне те, що питання про ранг міжнародних правових 

договорів чітко не з'ясовано, а прецедентне право національних Конституційного 

суду або Верховного Суду передбачає допустимість вищого рангу ЄСПЛ або 

договорів про права людини чи міжнародного права загалом порівняно з 

національним правом [159, с. 16]. Так, у Швейцарії ЄКПЛ має 

квазіконституційний статус [165, с. 185–187]. Федеральний Верховний Суд 

Швейцарії зазначає, що ЄКПЛ займає особливу позицію на тій підставі, що її 

гарантії за своєю природою мають конституційний характер і повинні бути 

захищені так само, як порушення конституційних прав [159, с. 16]. 

Цікавим є однак питання, що можуть виникати у зв’язку з колізіями між 

ЄКПЛ та більш пізніми федеральними законами, за допомогою яких 
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законодавчий орган спеціально хоче відхилитися від положень ЄКПЛ, що 

повністю не уточнені національним законодавством [166]. Наприклад, відповідно 

до статті 91 Конституції Республіки Польща ратифіковані міжнародні угоди у 

випадку колізії з національним законодавством мають пріоритет над нормами 

останнього. Конституційний трибунал під час ухвалення рішень використовує 

практику ЄСПЛ і найбільше це розповсюджено у справах про тлумачення 

положень національної Конституції. Право Європейського суду в таких випадках 

слугує як джерело або керівна вказівка для такого тлумачення. До того ж у 

ситуаціях, коли відповідна практика ЄСПЛ відсутня, Трибунал звертається до 

загальних принципів, які використовувались ЄСПЛ в аналогічних справах [167; 

168]. Стаття 55 Конституції Франції проголошує, що договори або угоди, 

належним чином ратифіковані або затверджені, мають після публікації вищу силу 

над законами [169]. До того ж зазначають, що це прогресивне положення 

протягом досить тривалого часу залишалось мертвою літерою, причиною чого 

був консерватизм французької судової системи, яка дотримувалась принципу 

поваги виключно до національного закону. У Франції ЄКПЛ була затверджена в 

1974 році, проте індивідуальні скарги не подавались до 1984 року [170]. Варто 

відмітити, що у Франції до недавнього часу складалась схожа до України 

ситуація. У 2001 році Міністерство юстиції Франції дійшло висновку, що в країні 

існує значне незнання ЄКПЛ і навіть ворожість до неї практикуючих юристів, і 

ще більшою мірою це стосувалось практики ЄСПЛ [165, с. 184–186]. 

Як проміжні висновки можна зазначити, що європейські держави не 

однозначні у своїх підходах щодо визначення місця ЄКПЛ (а відповідно і 

практики ЄСПЛ) як міжнародних актів, що мають обов’язкову силу або мають 

вплив у застосуванні національного конституційного права, як рівносильні акти в 

їх дотриманні. Так, коли одні держави на рівні конституцій чітко визначили 

пріоритет цих актів порівняно з усіма національними законами, зокрема й 

конституції, інші обмежуються згадками щодо співвідношення міжнародних актів 

та внутрішніх законів в цілому. Крім того, існує тенденція, яка полягає в тому, що 

з 1950 року національні законодавці та прецедентна практика надають все більше 
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значення ЄКПЛ і практиці ЄСПЛ. Тому можна говорити про тенденцію 

«дружелюбного ставлення до ЄКПЛ» [159, S. 3 f., 22 ff.; 171, с. 92 ff.; 172, S. 26 

ff.].  

Незважаючи на такі прогресивні положення та наведені вище приклади, 

варто зазначити, що існують країни, у яких згідно з законодавством ЄКПЛ має 

статус простого закону [173]. До таких країн належить і Німеччина. 

У даному підрозділі особливу увагу ми зосередимо на законодавчій та 

судовій практиці ФРН і більш детально проаналізуємо ці положення на предмет 

визначення місця практики ЄСПЛ в системі джерел права цієї країни. Ми 

зупинилися на цій країні невипадково. Спробуємо пояснити наш вибір, оперуючи 

цікавим терміном «геоюриспруденція». Основоположником геоюриспруденції 

визнається К. Шмідт, чия концепція ґрунтується на «ідеї прав народу», яку він 

протиставляв «правам людини», ліберальному праву, правовій державі. 

Підтримуючи таку позицію, сучасні вчені наголошують, що географія права, як й 

історія права, являють собою дві основні частини юридичної науки й 

компаративістики [174, с. 57–58]. На думку вчених, які досліджують питання 

компаративістики, різні правові системи піддаються порівнянню лише тією 

мірою, якою вони розв’язують певну проблему, задовольняючи потребу в 

адекватному правовому регулюванні [175–177]. Лише функціональна 

однозначність та виконання правовими інститутами різних країн одного й того ж 

завдання, на їх думку, робить можливим і доцільним будь-яке порівняння. 

Позитивний момент функціонального критерію полягає в орієнтації на те, щоб 

знайти аналогії рішення власних правових проблем в тих або інших галузях 

зарубіжного права [178, с. 28]. Подібний погляд має О. Скакун, яка предметом 

порівняльного правознавства вважає загальні та приватні, глобальні та 

внутрішньоглобальні закономірності виникнення, розвитку й функціонування 

правових систем світу, які пізнаються через виявлення між ними схожості та 

відмінностей на мікро- та макрорівнях [179, с. 18]. Саме таким загальним для усіх 

європейських країн «завданням» є, на наш погляд, визначення місця практики 

ЄСПЛ в системі джерел права. І тут варто зазначити, що саме німецьке право є 
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еталоном для європейських країн. Аналізуючи численні наукові доробки 

порівняльного змісту німецького та українського адміністративного права, 

Б. Шлоер приходить до висновку, що можна стверджувати, що основні поняття, 

що використовуються українським законодавством передбачені в законодавстві 

ФРН. Зокрема, аналогічну термінологію та підходи до праворозуміння містяться в 

німецькому Законі про адміністративну процедуру (VwVfG) та проєкті Закону 

про адміністративну процедуру України [180]. Йдеться про такі поняття як 

правова форма, форма дії, адміністративний акт, адміністративний розсуд, примус 

тощо [181, с. 159–160; 182; 183]. Досліджуючи систему адміністративного права 

ФРН, Р. Мельник стверджує, що зміст дореволюційних підручників із 

адміністративного права майже цілком відображав зміст відповідної німецької 

навчальної літератури [184, с. 49–50]. Неодноразово вчені звертаються до 

моменту трансформації поліцейського права та виділення адміністративного 

права як такого. У процесі проведення історичного аналізу вчені приходять до 

висновку, що правові феномени адміністративного права, адміністративного 

правопорушення, адміністративної юстиції виникають фактично одночасно й 

існують в інтегративних взаємозв’язках, а наукове обґрунтування їх 

взаємозалежності беззаперечно базується на доробках німецьких вчених (зокрема 

на працях «J. F. von Stahl (Rechts- und Staatslehre auf der Grundlage christlicher 

Weltanschauung. Verlag Mohr, Heidelberg 1845, 405 S.) та О. Бера (Otto Bähr, Der 

Rechtsstaat. Eine publizistische Skizze. Verlag Georg H. Wigand, Cassel und Göttingen 

1864, 194 S.) «Der Rechtsstaat»/«Правова держава») [185, с. 17; 186; 187; с. 808–

816]. Якщо в Україні не так давно почались використовуватись такі поняття як 

публічна влада, публічна адміністрація, то німецька доктрина, завдяки Отто 

Майєру вже в 19 ст. оперувала таким поняттям як публічне управління, 

розуміючи під ним діяльність держави зі здійснення її цілей, за винятком 

законодавства та судочинства. Роберт фон Моль та Лоренц фон Штейн 

досліджували поняття адміністративного внутрішнього управління, під яким 

розуміли управління особистим життям людини (наука, освіта, культура) та 

регулювання фізичного розвитку людини (забезпечення продовольством і одягом, 
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охорона здоров’я), а також управління державним господарством (проблеми 

власності, промисловості, землеробства, шляхів сполучення, фінансування 

податків, кредитування), окрема частина присвячувалась управлінню 

громадськими об’єднаннями [188, с. 47–49].  

Отже, як ми бачимо, правові системи ФРН та України мають багато 

спільних рис, що особливо проявляється в адміністративному праві. Так само, як і 

Україна, ФРН підписала та ратифікувала ЄКПЛ. Саме тому ми пропонуємо 

детальніше розглянути досвід ФРН, зокрема щодо того, який статус практика 

ЄСПЛ має в цій країні на рівні законодавства та правозастосування. 

У ФРН ЄКПЛ після ратифікації відповідно до статті 59 (пункт 2) 

Конституції ФРН має статус простого федерального закону. На перший погляд це 

означає, що в разі виникнення колізії, потрібно діяти відповідно до законодавства 

землі, а також з усіма нормами федерального права, які входять у сферу дії 

федерального закону [189]. Втім в німецькій літературі існує суперечка щодо 

того, яким чином визначаються та застосовуються положення міжнародного 

права в цілому: чи зміст відповідного міжнародного акта переноситься в німецьке 

законодавство, або ж сенс закону полягає в прямому застосуванні міжнародних 

положень, чи має суто рекомендаційний характер [186, s. 493 ff]. 

Щодо цього німецькі вчені зазначають, що для «загальних норм 

міжнародного права» застосовуються положення статті 25 Основного закону 

ФРН, яка проголошує: «Загальновизнані норми міжнародного права є складовою 

частиною федерального права. Вони мають пріоритет над законами і 

безпосередньо породжують права й обов’язки для проживаючих на території 

Федерації осіб», для інших норм міжнародного права застосовується закон, що 

потребує згоди/схвалення Бундесрату [190, с. 104]. Дане положення можна 

розуміти таким чином, загальні норми міжнародного права не потребують 

ратифікації внутрішніми органами та мають силу прямої дії. У відповідь на 

питання, які види договорів такої ратифікації потребують, потрібно звернутись до 

статті 59 Основного закону. Частина другої даної статті проголошує, що 

договори, які регулюють політичні відносини Федерації або пов’язані з 
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питаннями федерального законодавства, вимагають схвалення або сприяння 

органів, компетентних в даному випадку здійснити федеральне законодавство, у 

формі ухвалення федерального закону [191]. Розберемось детальніше, які 

міжнародні акти в ФРН не потребують додаткового затвердження (ратифікації). 

Спірних питань у ФРН майже не виникає із правом Європейського Союзу. 

Адже для законодавства Європейського Союзу, серед іншого, прямий доступ до 

національного правового порядку характерний відповідно до Договору про 

заснування Європейської спільноти. На реалізацію цієї вимоги Єропейського 

Союзу в Конституції ФРН було запроваджено нове положення. Так стаття 24 

говорить про те, що ФРН на основі закону може передавати виконання своїх 

суверенних прав міждержавним установам [191].  

Принагідно зазначимо, що Конституційний Суд ФРН вказує на те, що 

правова система ФРН відкрита до передачі суверенітету міжнародним органам. 

Отже, передача суверенних прав не означає, що німецька правова система 

виходить з-під контролю і контролюється винятково міжнародними нормами. 

Швидше в результаті передачі суверенітету право виходить передусім з 

іноземного джерела, який сам по собі не має відношення до внутрішньої сфери 

держави, однак лише його застосування має можливість повністю розкрити 

ефективність того чи іншого правового положення та права в його широкому 

розумінні. Зважаючи на це, акти міжнародного права беруться до уваги правовою 

системою ФРН не як прості факти, а як правові акти, що мають вагоме значення. 

Вирішальним фактором є те, що таке визнання міжнародних норм є прямим. Це 

означає: 

1) правові акти іноземних джерел визнаються саме в такому вигляді, як вони 

були сформовані міжурядовим органом. До них не може бути щось додано; 

2) ФРН не намагається ухвалювати рішення по кожному окремому 

правовому акту, чи повинен він застосовуватися у внутрішній юрисдикції. 

Навпаки, одразу після підписання даний акт автоматично стає таким, що підлягає 

застосуванню [192]. 
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Звичайно, можна заперечити проти такої інтерпретації конституційного 

положення (йдеться про статтю 24 Основного Закону Німеччини). Однак сама за 

себе говорить мета створення міжнародних органів, які займаються питаннями, 

що зачіпають території держав-учасників, які до теперішнього часу залишалися 

виключно на розсуд різних національних суверенітетів. Якнайкраще це може бути 

обумовлено тим фактом, що створення міжнародних органів повинно впливати на 

правові системи держав, однак державні правові системи не повинні бути 

ліквідовані. Наднаціональне право повинно вміти їх «регулювати».  

Цьому розумінню може протистояти зауваження Конституційного суду 3. 7. 

2007 - 2 BvE 2/07 – BverfGE 68, 1 [193], у якому він оцінює передачу суверенітету 

НАТО як інститут міжурядового врегулювання. ФРН погодилася розмістити 

американські системи зброї на федеральній території, і водночас президент 

Сполучених Штатів Америки як «спеціальний орган альянсу» НАТО мав право 

ухвалити рішення про використання цих систем. Незважаючи на такі обставини 

справи, Адміністративний суд вказав, що юридична сила передачі суверенних 

прав у значенні абзацу першого статті 24 Конституції ФРН відсутня. Згідно з 

міжнародним правом, використання зброї – принаймні потенційно – спричинить 

за собою зміну статусу ФРН на міжурядовому рівні, що також матиме правові 

наслідки в межах національної правової системи з огляду на статтю 25 

Конституції ФРН. Можна припустити, що норми ЄКПЛ будуть мати прямий 

вплив, подібно діям закону Європейського Союзу, на правопорядок ФРН. Загалом 

це цілком можливо, зважаючи на перший абзац статті 24 Конституції ФРН 

(«Федерація може за законом передавати суверенні права міжурядовим органам»). 

З огляду на це, федеральний уряд може за законом делегувати суверенні права 

міжурядовим органам. Міжурядовими органами в цьому контексті не обов’язково 

є міжнародні юридичні організації, але також можуть бути, наприклад, 

міжнародні трибунали. У цьому значенні ЄСПЛ також підпадає під дію 

зазначеної статті. Ширше вказане положення Конституції ФРН інтерпретується 

таким чином: абзац перший статті 24 дозволяє розкрити правову систему ФРН 

так, що виняткові претензії ФРН на її суверенітет, безпосередню дійсність і 
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можливість застосування права з іншого (не національного джерела) мають місце. 

Ця формула прояснює неоднозначну ситуацію, що складається з питанням 

застосування практики ЄСПЛ в ФРН, і буквально означає: передача суверенітету 

міжурядовим органам не може бути зрозуміла в суворому значенні даного 

положення як сліпе перенесення норм, але повинно сприйматись як створення 

презумпції в силу міжнародного права і надання відповідним міжнародним 

організаціям повноважень впливати на національне право [172, с. 31]. Отже, якщо 

держава передає права суверенітету міжнародній організації, і якщо ця 

організація захищає права людини як з погляду права Європейського Союзу, так і 

аналогічним чином гарантій ЄКПЛ, повинна застосовуватися презумпція, що 

держава не відхиляється від вимог ЄКПЛ, вона виконує зобов’язання, що 

випливають із її членства в Організації. Однак ця презумпція може бути 

спростована, якщо можна довести, що захист прав ЄКПЛ є «явно недостатнім». 

Поза чітким дотриманням міжнародного права відповідальність держав за 

дотримання ЄКПЛ залишається повністю недоторканою [192, 194, с. 105]. 

Порівнюючи міжнародні акти різних міжнародних інституцій, зупинимось 

на питанні, як співвідносять між собою право Європейського Союзу та ЄКПЛ, чи 

мають вони принципову різницю при визначенні їх статусу в системі джерел 

права. Німецькі вчені щодо цього зазначають, що не існує верховенства права 

Європейського Союзу над гарантіями ЄКПЛ при їх тлумаченні та застосуванні 

практики ЄСПЛ [195, §2 III 34, 45]. ЄКПЛ застосована як загальні принципи 

права на рівні конституції та є основним джерелом знань про основні права 

Європейського Союзу, докладає зусиль для того, щоб прямо дотримуватися 

судової практики ЄСПЛ [196]. Важливість ЄКПЛ полягає в ряді аспектів, зокрема 

посилаючись на актуальність практики ЄСПЛ. Це важливо, зважаючи й на те, що 

між прецедентною практикою ЄСПЛ та Європейським судом (як органом судової 

юрисдикції Європейського Союзу) можуть виникати розбіжності за змістом. Вони 

є просто наслідком того, що суд Люксембургу зазвичай виносив рішення раніше, 

ніж Страсбург [197]. І хоча з одного боку, не зважаючи на особливості 

Європейського Союзу, Європейський суд сам визначає актуальність ЄКПЛ в її 
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тлумаченні та застосуванні ЄСПЛ [195, §2 III 36-39], що проявляється в тому, що 

пізніше ухвалене рішення ЄСПЛ має брати до увагу вже існуючу практику 

Європейського суду. З іншого боку, Європейський суд вказує, що принципова 

особливість права Європейського Союзу полягає в тому, що основні права 

Співдружності, взяті як загальні принципи права, повинні вписуватися в 

структуру та завдання спільнот [198]. 

Зважаючи на це деякі німецькі вчені вважають, що існуюча «слабкість» 

рангу прав ЄКПЛ в німецькому правовому порядку створює небезпеку того, що 

ФРН не виконає своїх зовнішніх зобов’язань за міжнародним правом і, як 

наслідок, стане відповідальною за міжнародним правом. Насправді не слід 

вважати, що законодавець, якщо він цього чітко не заявив, відхилявся від 

зобов’язань, передбачених міжнародним правом, і хотів зробити можливим 

порушення таких зобов’язань [199]. У більшості випадків небезпека порушень 

ЄКПЛ може бути попереджена через тлумачення федеральних законів і навіть 

конституційних положень відповідно до практики ЄСПЛ [200, с. 83]. Практика 

ЄСПЛ повинна використовуватися як допоміжний засіб для тлумачення, зокрема 

для визначення змісту та обсягу основних прав та конституційних принципів 

Основного закону. Основний закон також чітко пояснює потребу тлумачення 

національного законодавства, яке є сумісним з міжнародним правом (це 

стосується також законів, виданих після набрання чинності міжнародним 

правовим договором) [201]. Зважаючи на це, можна говорити про те, що 

міжнародне право має квазіконституційний статус [171, 101 ff.; 194, с. 97]. 

Щодо цього сам ЄСПЛ зазначає, що його відповідна практика тлумачення 

національних конституцій на предмет відповідності положенням ЄКПЛ дуже 

часто занадто обмежена аналізом конкретних випадків у межах відповідних 

судових рішень, щоб її можна було узагальнити. У світлі такої практики ЄСПЛ 

схиляється до того, що на державах-підписантах ЄКПЛ лежить обов’язок 

забезпечувати тлумачення національних законів (а не тільки конституційних 

норм), настільки наскільки це можливо, та приводити їх у відповідність до 

положень ЄКПЛ [202, с. 71].  
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Щоб прояснити ситуацію зі статусом рішень міжнародних судових установ, 

звернемось до практики Європейського суду та проведемо аналогію із ЄСПЛ. Ще 

у 1964 році Європейський суд виніс своє рішення у справі «Коста проти ENEL», у 

якій йшлося про те, що права Європейського Союзу повинні мати пріоритет у 

випадку колізії з національним законодавством [203]. Це означало, що 

національні уряди не можуть використати розбіжності в законодавстві на власну 

користь, а також, що потенційно ЄЕС може безперешкодно обмежити права, 

закріплені в конституціях країн-членів. Ця проблема постала ще в 1970 році у 

справі «Handelsgesellschaft», коли німецький суд постановив, що частина 

законодавства ЄЕС порушує Основний закон Німеччини. На звернення до 

німецького суду Європейський суд ухвалив, що застосування закону 

Співдружності не може залежати від його узгодженості з національними 

конституціями, а основні права є невід’ємною частиною загальних принципів 

законодавства Європейського Співтовариства, тому в цьому випадку всі 

розбіжності суперечать європейському закону [204] Отже, Європейський суд у 

справі «Handelsgesellschaft» створив вчення неписаного права в законодавстві 

Співтовариства. У той час як основні права було затверджено в 1977 році [205] і 

укладено в Маастрихтському договорі в 1999 році, у якому Європейська Рада 

офіційно ініціювала процес розробки кодифікованого каталогу основних прав ЄС. 

Логічним продовженням цього стало рішення Федерального конституційного 

суду ФРН у справі від 6 листопада 2019 року № 1 «BvR 276/17» [206]. Дане 

рішення ґрунтувалось на суперечці щодо питання, яке повністю уніфіковане 

законодавством Європейського Союзу. Тому Перший сенат Федерального 

конституційного суду застосував Хартію основних прав Європейського Союзу і 

відхилив конституційну скаргу на рішення Вищого регіонального суду. Останній 

відхилив скаргу заявника на оператора пошукової системи, у якій він виступав 

проти пошуку свого імені як доказу зв’язку на стенограму телевізійної мелодії, 

встановлену в онлайн-архіві в 2010 році. Федеральний конституційний суд 

спершу заявив, що діючі нормативно-правові акти повністю уніфіковані 

законодавством Європейського Союзу, і тому основні права Основного закону не 
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застосовуються. Однак, оскільки основні права Основного закону витісняються з 

першості застосування права Європейського Союзу, Федеральний 

конституційний суд контролює його застосування німецькими органами влади на 

основі основних прав ЄС, щоб не виникало прогалин у захисті. Як результат ФРН 

виконує свою відповідальність за інтеграцію в межах ст. 23 Основного 

закону [206]. 

ЄСПЛ залишає на розсуд держав те, як вони хочуть виконувати свої 

міжнародні зобов’язання згідно з ЄКПЛ. Втім він зазначає, що держави 

зобов’язані забезпечити сумісність їх внутрішнього законодавства з ЄКПЛ [207], 

щоб органи влади та суди могли застосовувати ЄКПЛ так, як її тлумачить 

ЄСПЛ [208]. Принцип тлумачення міжнародного права означає, що положення 

німецького права, наскільки це можливо, слід тлумачити та застосовувати таким 

чином, щоб результат відповідав ЄКПЛ [209]. При визначенні змісту та обсягу 

основних прав Основного закону також слід дотримуватися практики ЄСПЛ. 

Взагалі означає, що спеціалізовані суди та інші органи повинні слідувати практиці 

ЄСПЛ, якщо не існує будь-яких особливих обставин [210, 211]. Такі обставини є 

основою для існуючих обмежень застосування практики ЄСПЛ, а саме якщо 

прецедентне право ЄСПЛ є методологічно невиправданим або суперечить 

конституційним вимогам [212].  

Як ми бачимо, так як законодавство ФРН прямо не визначає статус 

практики ЄСПЛ, а обмежується лише міжнародними актами в загальному 

розумінні, на допомогу приходять інші джерела. У нашій роботі розглядається 

практику ЄСПЛ як джерело адміністративного права, а отже, джерело 

матеріального права, однак національні суди Німеччини, зокрема й 

Конституційний Суд ФРН, зробили чимало узагальнень щодо правової природи 

рішень ЄСПЛ в цілому. Саме тому ми пропонуємо детальніше зупинитись на 

напрацюваннях національних судів ФРН. До того ж висновки судів щодо статусу 

ЄКПЛ та практики ЄСПЛ є важливими не тільки для самих судів, а й для 

публічної адміністрації, адже остання, користуючись усіма джерелами права, 

повинна мати чіткі орієнтири і знати, якому джерелу права треба віддавати 
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перевагу в разі наявності конкуренції між нормами. Застосовуючи дані 

напрацювання та доктринальні підходи, існуючі в ФРН, проаналізуємо більш 

детально статус практики ЄСПЛ у правовій системі Німеччини. 

Конституційний Суд ФРН вказує на відсутність потреби забезпечувати 

обов’язкове включення практики ЄСПЛ до національного законодавства. Суд 

обґрунтовує дану думку тим, що під зобов’язанням інкорпорації положень ЄКПЛ 

та практики ЄСПЛ, про яку йдеться в багатьох міжнародних актах та юридичній 

літературі, мається на увазі, що національні користувачі зобов’язані 

застосовувати їх безпосередньо. Інакше кажучи, застосування положень ЄКПЛ та 

практики ЄСПЛ є безсумнівним фактом, який не потребує додатково доведення 

чи підтвердження. До того ж хоча національним органам і не потрібно додатково 

якимось чином визнавати пріоритет ЄКПЛ над національним законодавством, 

останнє повинно повністю відповідати ЄКПЛ. У зв’язку із цим постає запитання, 

чи заохочує сама ЄКПЛ національні органи до її самостійної інтерпретації і, якщо 

можливо, так званої перепідготовки національних законів, можливо, навіть 

національної конституції, чи ЄКПЛ не передбачає це. Аналізуючи положення 

ЄКПЛ та практики ЄСПЛ можна зробити висновок, що вони не накладають 

ніяких прямих зобов’язань щодо тлумачення положень ЄКПЛ на органи 

Договірних Держав, а спрямовують себе до відповідної держави як єдине ціле і 

надають розуміння тлумачення тих чи інших норм. Цим самим ЄКПЛ проявляє 

свою унікальність порівняно з іншими міжнародними актами, зокрема 

договорами Європейського Союзу. 

Конституційний Суд ФРН у низці своїх рішень підкреслює, що ЄКПЛ є 

невід’ємною частиною позитивного права ФРН на рівні статутного права, 

водночас робить такі істотні застереження: «При тлумаченні Основного Закону 

береться до уваги зміст та рівень розвитку Конвенції настільки, наскільки це не 

призводить до обмеження та скасування правових методів захисту, встановлених 

Основним Законом» [131, с. 51]. Окрім цього, Конституційний Суд ФРН вказує, 

що суди за будь-яких обставин несуть обов’язок брати до уваги рішення, що 

стосуються вже розв’язаних ними справ, якщо вони здійснюють повторний 
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розгляд справи відповідно до встановленої процедури і здатні взяти до уваги 

рішення без порушення матеріального права [213, с. 467]. Право ЄСПЛ у ФРН є 

допоміжним засобом при тлумаченні й визначенні змісту і обсягу основних прав 

людини й принципів Основного Закону [131, с. 51]. 

Згідно з прецедентною практикою Федерального Конституційного Суду 

Німеччини, пріоритет актів Ради Європи також впливає і на норми 

конституційного права Німеччини, хоча й знаходить свою межу там, де 

порушується правило Конституції щодо гарантування ФРН базових принципів, 

що забезпечують захист основних прав. Отже, положення міжнародного 

законодавства, що порушують це застереження, не вступають в силу у ФРН, а 

Федеральний Конституційний Суд Німеччини покликаний розглянути його і 

оголосити про його недійсність [214, с. 105–106]. 

Ведучи мову про вплив практики ЄСПЛ на національне судочинство, 

Федеральний Конституційний Суд виробив певні критерії. Передусім він 

заперечує зазвичай прямий зв’язок між німецькими судами та прецедентною 

практикою ЄСПЛ навіть у контексті фактів, які вже стали предметом розгляду в 

ЄСПЛ. Однак в той же час суди Німеччини повинні враховувати основні аспекти 

судової практики ЄСПЛ та наводити конкретні причини для того, що відхилитися 

від судової практики ЄСПЛ [215, с. 40]. Так, Федеральний Конституційний Суд 

зазначає, що якщо практика ЄСПЛ має значення для оцінки справи, в основному 

аспекти, зроблені ЄСПЛ при розгляді справи, повинні бути включені в 

конституційну оцінку, а саме тест на пропорційність. Якщо ЄСПЛ встановив, що 

порушення ЄКПЛ відбулося в конкретній скарзі за участі Федеральної Республіки 

Німеччина, а порушення зберігається, рішення ЄСПЛ повинно розглядатися на 

національному рівні, тобто компетентні органи або суди повинні знати про це 

рішення і, якщо потрібно, назвати причини, чому вони не дотримуються 

міжнародно-правового тлумачення [216].  

Розглядаючи підхід ФРН щодо застосування практики ЄСПЛ варто 

детально зупинити свою увагу на справі, що розглядалась ЄСПЛ «Görgülü v. 

Germany» [217]. Дана справа стосувалась громадянина Туреччини, який проживав 
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в Німеччині, та намагався встановити опіку над своїм сином і забезпечити доступ 

до нього. Вказана справа важлива тим, що вона повпливала на винесення 

Федеральним Конституційним Судом Німеччини рішення щодо зв’язку між 

національним і міжнародним правом. Даний висновок Конституційного суду став 

настільки резонансним, що тодішній голова ЄСПЛ Люціус Вільдхабер офіційно 

висловив стурбованість щодо цього рішення [218], і він був не єдиним, хто 

інтерпретував зазначений висновок як заперечення обов’язкової сили практики 

ЄСПЛ і поганий приклад з контрпродуктивними ефектами в інших країнах. 

Що ж викликало такий резонанс у правовому колі? Постановою від 14 

жовтня 2004 року Федеральний Конституційний Суд Німеччини ухвалив, що 

право пана Горгюлю на захист та повагу до сімейного життя відповідно до статті 

6 Конституції ФРН дійсно було порушено [219]. Однак обґрунтування даного 

факту було з уточненням правового статусу ЄКПЛ та рішень ЄСПЛ в рамках 

правової системи Німеччини в такий спосіб. Особливу критику викликало те, що 

Конституційний суд використав терміни «взяти до уваги» і «розглянути», а не 

«дотримуватися, забезпечувати або виконувати [173]. Рішення Görgülü було 

витлумачено як таке, що ускладнює вплив прецедентного права ЄСПЛ на правову 

систему Німеччини й послаблює обов’язкову дію рішень ЄСПЛ, зокрема для 

судів Німеччини. Зміст норм ЄКПЛ є неповним, якщо він недостатньо 

роз’яснений практикою ЄСПЛ [220]. 

Отже, для судів Федеральний Конституційний Суд створює невизначений 

«балансуючий коридор». З погляду ЄСПЛ модель балансування, окреслена 

Федеральним Верховним Судом, є незадовільною, особливо в тих випадках, коли 

держава повинна розв’язати питання, що визнано ЄСПЛ порушенням прав, 

передбачених ЄКПЛ [221]. Втім варто зазначити, що в будь-якому випадку, 

обов’язок виконувати рішення ЄСПЛ за статтею 46 (1) ЄКПЛ забороняє органам 

держави-члена продовжувати порушення.  

Можливо, зважаючи саме на це, у своєму пізнішому рішенні Федеральний 

Конституційний Суд посилив розгляд судової практики ЄСПЛ та переглянув 

власне тлумачення Основного закону з огляду на результати, які відповідають 
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ЄКПЛ. При цьому Суд зазначив, що хоча так звана повторна перевірки норм є 

перешкодою для процесу, адже навіть якщо застосування практики ЄСПЛ не 

призведе до прямої зміни правової ситуації, особливо на рівні конституційного 

права, це все ж може мати суттєве юридичне значення для тлумачення Основного 

закону. Для Федерального Конституційного Суду пошук гармонії не означає, що 

відповідні положення Основного закону та ЄСПЛ обов’язково повинні 

тлумачитися паралельно. Скоріше йдеться про узгодження результатів з 

урахуванням оцінок ЄСПЛ. Щодо цього Федеральний Конституційний Суд 

зазначає, що усунення або уникнення порушення міжнародного права у багатьох 

випадках буде легше досягти, якщо національне законодавство буде 

гармонізоване з ЄКПЛ. Саме завдяки такій доступній широкій інтерпретації норм 

Федеральний Конституційний Суд намагається уникнути порушень ЄСПЛ. Тому 

практика ЄСПЛ може бути рівнозначною внесенням конституційних змін в 

законодавство [222]. 

Отже, якщо визначати місце ЄКПЛ порівняно з Конституцією, можна 

зробити висновок, що норми останньої тлумачаться, а отже, розширюються та 

доповнюються новим змістом завдяки практиці ЄСПЛ. Цей висновок ґрунтується 

також і на позиції Федерального Конституційного Суду Німеччини, висловленого 

у вже згадуваному нами рішенні. У цьому рішенні ЄСПЛ вказав, що при 

тлумаченні Основного закону слід також враховувати зміст та стан розвитку 

ЄКПЛ, якщо це не призведе до обмеження або зменшення захисту основних прав 

згідно з Основним законом, тобто до наслідку, який і сама ЄКПЛ має намір 

уникнути. Із цієї причини прецедентне право ЄСПЛ слугує доповненням для 

визначення змісту та обсягу основних прав, передбачених в Конституції. 

ЄКПЛ та Основний закон ФРН були створені майже одночасно. Тому не 

дивно, що вони перекликаються у великих масштабах. Однак є сфери, які мають 

певні розбіжності в інтерпретації німецької конституції та ЄКПЛ. Тому важливою 

є відповідь на питання, що ж відбувається у випадку наявності розбіжностей в 

даних актах. Відповідь на дане питання можна дати на прикладі регулювання прав 

обвинувачених осіб. Стаття 6 (3) ЄКПЛ виходить далеко за межі гарантій 
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конституційного права Німеччини та включає в себе деталі регламентованих 

питань. Саме тому ці положення ЄКПЛ були визнані Федеральним 

Конституційним Судом як обов’язкові до застосування, спираючись на статтю 2, 

як цього вимагає Основний Закон [211]. Зважаючи на це, раніше німецькі вчені 

зауважували на систематичному небажанні Федеральним конституційним судом 

застосування практики ЄСПЛ, адже він лише періодично посилався на практику 

ЄСПЛ [223, 744 ff., § 180 Rdnr. 24 – 25].  

Щоб зрозуміти, чи змінився такий підхід за останні роки, звернемось до 

більш детального аналізу німецької наукової літератури. Німецькі вчені 

зазначають, що за наявності очевидної суперечності між гарантіями ЄКПЛ, що 

тлумачаться ЄСПЛ, та внутрішнім законодавством держав-членів, виникає 

питання про ймовірний примат конвенційного правового порядку, включаючи 

зміст викладених у ньому основних прав. По суті сам факт протилежного наміру 

національного законодавчого органу суперечить ЄКПЛ, а отже, не може бути 

інтерпретований [195, §2 III 27-30]. Однак такі випадки невідповідності 

міжнародному праву, ймовірно, є рідкісними, особливо зважаючи на доцільність 

узгодженостей, викладених вище, а також формальні та неофіційні зусилля щодо 

їх збереження та розвитку. 

Саме тому аналізуючи більш пізню практику ЄСПЛ, вчені констатують той 

факт, що останнім часом Федеральний конституційний суд Німеччини значною 

мірою і незалежно від випадків явних нормативних суперечностей вказував, що 

органи державної влади, ухвалюючи рішення ЄСПЛ, повинні включати наслідки 

практики ЄСПЛ в національну правову систему шляхом застосування цієї 

практики у власній правотворчій та правозастосовній діяльності. Це зокрема 

стосується тих випадків, коли відповідні національні положення потребують 

збалансування на рівні системи національного законодавства, яка прагне 

компенсувати різність підходів щодо тлумачення основних прав [195]. Сам же 

ЄСПЛ щодо цього ще в своєму рішенні заперечив будь-яке зобов’язання 

застосування ЄКПЛ у національному законодавстві, але підкреслює, що держави, 

які застосовують її внутрішньо, особливо вірні своєму «наміру» [224]. 
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Якщо ж будь-який інший закон ФРН є таким, що суперечить положенням 

ЄКПЛ, питання визначення пріоритетності є не менш актуальним та потребує 

роз’яснення. Німецькі вчені, зокрема Christoph Grabenwarter, Katherina Pabel, 

дотримуються позиції, відповідно до якої наявність суперечності ЄКПЛ є 

неприпустимою. Іншими словами рішення ЄСПЛ не може скасувати певний акт 

суверенної держави, навіть якщо б така дія сприяла покращенню ситуації [159, 

с. 19]. Але безпосередньо із зобов’язання дотримуватися юридичної сили ЄКПЛ 

випливає, що у випадку, коли певна норма німецького законодавства визнана 

ЄКПЛ «незаконною», це має мати наслідки для всіх німецьких державних 

органів. Там, де існують можливості для уникнення такої «незаконності», їх 

обов’язково треба застосувати. Якщо внутрішній акт Німеччини, оголошений 

таким, що протирічить ЄКПЛ, продовження його дії в майбутньому є 

неприпустимим. І заперечення, що значення рішення ЄСПЛ має значення лише 

для розв’язання цієї конкретної ситуації тут і зараз, не видається виправданим. 

Відповідно до міжнародного права, держава зобов’язана згідно зі статтею 53 

ЄКПЛ робити висновки на майбутнє з рішення, яке контролюється Комітетом 

Міністрів відповідно до статті 54 ЄКПЛ. Оскільки стаття 53 також діє на 

національному рівні, логічно, що зобов’язання, що випливає зі статті 53 ЄКПЛ, 

слід розглядати як національне зобов’язання згідно із законодавством Німеччини 

відповідно до статті 59 (2) Основного закону ФРН [223, 742 ff., § 180 Rdnr. 19–20]. 

Отже, хоча намагання щодо встановлення конституційного або наднаціонального 

статусу ЄКПЛ у ФРН не знайшли свого законодавчого закріплення, у разі 

можливого конфлікту між практикою ЄСПЛ та більш пізнім законом, принципи 

тлумачення німецького права, сумісного з міжнародним правом, а також 

специфіка норм ЄКПЛ можуть зробити принцип «lex posterior derogat legi priori» 

непридатним. Іншими словами національні закони слід тлумачити та 

застосовувати відповідно до міжнародного права ФРН, навіть якщо вони були 

ухвалені пізніше чинного міжнародного договору, оскільки не слід вважати, що 

законодавець, відхиляється від міжнародних правових зобов’язань ФРН або хоче 

дозволити порушення таких зобов’язань [225]. Більшість положень ЄКПЛ, як їх 
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сформульовано, легко застосовуються судами та органами влади. Це стосується 

всіх гарантій, що відповідають основним правам, проголошеним в ФРН. 

Небажання застосовувати положення ЄКПЛ є незрозумілим, оскільки судова 

практика органів ЄКПЛ в деяких областях зазвичай передує розвитку подій у 

німецькій юрисдикції [223, 737 ff., § 180 Rdnr. 7]. Починаючи з 1975 року система 

захисту ЄКПЛ все більше переростає у вимір, порівнянний із національним 

захистом основних прав, і починає мати значний вплив на загальноєвропейський 

розвиток основних прав. До того ж цікаво бачити, як такі ґрунтовні принципи 

права, як принцип пропорційності у випадку обмеження основних прав, що 

виникають із певних національних правових систем, через практику ЄСПЛ 

визнаються загальними європейськими правовими інститутами в інших правових 

системах. 

Зазначені нами підходи знаходять своє відображення при визначенні 

системи джерел в підручниках з адміністративного права. Ієрархія джерел права 

класифікує юридичні положення, а отже, і правові норми, що містяться в них. 

Якщо існує конфлікт між нормативними актами різного рівня, верховенство має 

акт вищого рангу, внаслідок чого акт нижчого ранку є недійсним або принаймні 

не застосовується. Для законів, які належать до одного й того ж рангу і тому 

більше не охоплюються теорією ранжування та моделлю її рішення, 

застосовуються часовий принцип та принцип спеціальності. Зважаючи на це, 

пізніший закон передує більш ранньому, а більш конкретний закон – загальному 

[190, с. 69].  

Ієрархію джерел права німецькі вчені визначають таким чином: 
‐ Право Європейського Союзу; 

‐ Федеральний закон; 

‐ Закон землі; 

А) федеральний конституційний закон; 

Б) звичайні федеральні закони; 

В) підзаконні акти; 

Г) акти юридичних осіб публічного права [191, с. 71]. 
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Теорія рангів повинна враховувати не лише законодавство Німеччини, але й 

законодавство Європейського Співтовариства, яке застосовується в Німеччині та 

певною мірою міжнародне право. Відповідно, слід розрізняти юрисдикції та в 

межах юрисдикцій різні види правових актів [190, с. 69]. Як ми бачимо, у даній 

системі відсутня ЄКПЛ як окремий нормативно-правовий акт, що належить до 

правової системи Ради Європи. Не є панівними, але становлять велику частку 

підходи в науковій літературі з публічного права Німеччини, згідно з якими 

ЄКПЛ не є однією із загальних норм міжнародного права (ст. 25 GG), які, згідно з 

переважаючими поглядами, належать до рангу між конституцією та законом. На 

думку вчених, що відстоюють таку позицію, законодавець погодився на 

обов’язкове міжнародне право та наказ про примусове виконання закону 

відповідно до пункту 2 статті 59 Основного закону [172, с. 31]. Відтак положення 

ЄКПЛ мають ранг національного права [212]. Вони є частиною чинного 

федерального закону і, отже, безпосередньо застосовуються, без потрібної 

трансформації. У літературі можна зустріти й думку, відповідно до якої чітко 

визначений пріоритет практики ЄСПЛ над національним, і навіть конституційним 

законодавством [226]. 

Посилаючись на Конституцію ФРН, Конституційний суд зазначає, що 

зв’язування гарантій ЄСПЛ і рішень національних судів в межах методологічно 

прийнятного тлумачення закону також належить до обов’язкової сили 

правопорядку [227]. На основі цього Конституційний суд розробив так званий 

порядок дотримання практики ЄСПЛ різними державними органами: 

- обов’язок брати до уваги практику ЄСПЛ під час ухвалення відповідних 

текстів законодавчих актів та адміністративних рішень із обов’язковим 

включенням у цей процес суддів; 

- якщо ЄСПЛ встановив порушення ЄКПЛ в конкретній справі, стороною в 

якій є Німеччина, таке рішення ЄСПЛ має бути взяте до уваги на національному 

рівні. Це означає, що компетентні органи або суди, відповідальні за виконання 

рішення, своїми діями сприяють виконанню рішення ЄСПЛ і в разі потреби 
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наводять причини, за якими вони не дотримуються тлумачення міжнародного 

права; 

- якщо ЄСПЛ оголосив, що положення національного законодавства 

суперечить ЄКПЛ, це положення може бути або витлумачено відповідно до 

міжнародного права в практиці законотворця, або законодавець може змінити це 

національне положення, яке несумісне з ЄКПЛ; 

- якщо порушення ЄКПЛ пов’язано з ухваленням конкретного 

адміністративного акта, компетентний орган, що його видав, має право відкликати 

його відповідно до положень Закону про адміністративну процедуру. 

Адміністративна практика, що суперечить ЄКПЛ, може бути змінена [228]. 

Важливо зазначити, що вказане нами вище стосується не тільки судових 

органів. Про це ми зазначали в попередніх розділах даного дисертаційного 

дослідження з посиланням на українське законодавство. Адміністративний суд 

ФРН щодо цього зазначає, що обов’язковість практики ЄСПЛ поширюється на всі 

державні органи і зобов’язує в межах своєї юрисдикції і без порушення 

обов’язкового закону і права слідувати ЄКПЛ [229]. До того ж, виходячи зі змісту 

статті 46 ЄКПЛ, ми бачимо, що вона надає державі-відповідачу розсуд щодо 

способу виконання практики ЄСПЛ [119]. Такий висновок базується на двох 

ключових рішеннях Конституційного суду ФРН. Відповідно до першого з них (у 

якому йдеться про Pakelli-Beschluss), застосування практики ЄСПЛ 

обґрунтовується, виходячи з самого факту ратифікації ЄКПЛ та положень 

відповідного законодавства про згоду [228]. Друге визначне рішення (у якому 

йдеться про Görgülü-Beschluss) уточнює дане положення, посилаючись зокрема й 

на верховенство права, передбаченими статтями 20, 59 Основного закону 

ФРН [230]. Зазначені статті в поєднанні з абзацом 4 статті 19 роблять 

вищезазначений висновок щодо практики ЄСПЛ ще більш конкретним: практика 

ЄСПЛ не сприймається єдиним масивом, окремі положення «просочуються» в 

німецьку правову систему, що поступово та систематично забезпечується усіма 

носіями владних повноважень. У зв’язку з цим, BVerfG дуже чітко вказує на 

зобов’язання суб’єктів публічної адміністрації усіх рівнів ефективно 
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впроваджувати ЄКПЛ. Адміністративний суд переконаний, що в демократичній 

конституційній державі, що регулюється принципом поділу влади, не може 

існувати іншого, окрім як зобов’язання всіх представників влади дотримуватись 

ЄКПЛ та практики ЄСПЛ [220]. 

Підбивачи підсумки, зазначимо, що в Європі, де більшість держав належать 

до романо-германської правової системи, питання застосування практики ЄСПЛ 

постає таким чином: практика ЄСПЛ є своєрідним тлумаченням норм, виділенням 

суті положень ЄКПЛ, що полегшує безпосереднє її застосування. Інакше кажучи, 

справи ЄСПЛ офіційно не вважаються прецедентами, а є єдиним джерелом 

динамічного тлумачення ЄКПЛ [231, с. 129]. Практика ЄСПЛ є обов’язковою для 

держав-членів, що передусім базується на положеннях статті 46 ЄКПЛ, згідно з 

якою держави-члени зобов’язуються виконувати рішення ЄСПЛ у всіх випадках, 

у яких вони є сторонами. Водночас держави-члени ЄКПЛ мають свободу вибору в 

способах виконання рішення [119, § 201]. Отже, остаточне рішення про те, як 

держава-член виконує свої зобов’язання відповідно до рішення ЄСПЛ, 

залишається за ним з погляду ЄСПЛ. Однак на що беззаперечно та системно 

вказує ЄСПЛ, окрім вже вказаних позицій, то це на те, що виходячи зі статті 1 

ЄКПЛ, відповідно до практики ЄСПЛ слідує висновок про те, що держави-члени, 

ратифікувавши ЄКПЛ, взяли на себе зобов’язання забезпечити відповідність свого 

внутрішнього правопорядку положенням останньої [119, § 203]. 

Враховуючи усе зазначене нами вище, важко припустити, що законодавчий 

орган країни встановить норму, яка порушує міжнародне право або дозволяє 

виконувати та ухвалювати рішення всупереч міжнародному праву. 

Обґрунтовуючи пріоритет положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ над національним 

законодавством, німецькі науковці посилаються на такі основні моменти: система 

ЄКПЛ є своєрідним міжурядовим інструментом із суверенними правами; норми 

ЄКПЛ є загальними нормами міжнародного права; ЄКПЛ є найвищим проявом 

формування та захисту верховенства права; практика ЄСПЛ є тлумачними 

принципами для Основного закону ФРН [200, с. 84–98]. 
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Конституційний Суд ФРН та Адміністративний суд ФРН, визначаючи сферу 

застосування своїх інструментів, також використовують зміст і стан розробки 

ЄКПЛ, включаючи прецедентну практику ЄСПЛ. Проте раніше такий підхід, 

орієнтований на ЄКПЛ, не завжди послідовно застосовувався у тлумаченні 

Основного Закону: деякі рішення Федерального Конституційного Суду не 

застосовували тлумачну практику ЄСПЛ в обов’язковому порядку, хоча 

відповідна практика ЄСПЛ іноді й навіть цитувалася, це не мало систематичного 

характеру, що ставало результатом автономного тлумачення Основного Закону. А 

деякими суб’єктами публічної адміністрації тривалий час не застосовувалась 

ретельна перехресна перевірка власної юрисдикції на основі практики ЄСПЛ. 

Взагалі досвід більшості європейських країн щодо пріоритету практики 

ЄСПЛ над національним законодавством та потреби обов’язкового її дотримання 

усіма інституціями публічного управління є або прямо передбаченим 

законодавством, або потребує для цього належного тлумачення законодавчої 

бази, як це відбувається у випадку з ФРН. Так, при проведенні правового аналізу 

Основного Закону ФРН, інших законодавчих актів та судової практики, можна 

зробити висновок щодо визнання високої юридичної сили як ЄКПЛ, так і 

практики ЄСПЛ, що є її невід’ємною частиною. Втім Німеччина пішла тим 

шляхом, коли вже виходячи з самої суті та значення практики ЄСПЛ, не 

зважаючи на відсутність прямої вказівки в законодавстві, застосування практики 

ЄСПЛ обґрунтовується, виходячи з самого факту ратифікації ЄКПЛ та положень 

відповідного законодавства про згоду. Враховуючи те, що досвід України поки 

що не є настільки великим, як Німеччини, на нашу думку, не варто очікувати від 

публічної адміністрації, що за умови відсутності законодавчого обов’язку 

застосовувати практику ЄСПЛ у своїй діяльності, суб’єкти усіх рівнів будуть 

сумлінно це робити. На наш погляд, все ж потрібно як на доктринальному рівні 

(на рівні побудови ієрархічної системи джерел, що доволі схожі з німецькою 

системою адміністративного права), так і на законодавчому рівні передбачити не 

тільки сам факт наявності в ній ЄКПЛ та практики ЄСПЛ як її невід’ємної 

частини, а й їх пріоритетність в застосуванні порівняно з іншими джерелами 



105 
 

права. Водночас Німеччина вже давно визначилась на своєму демократичному 

шляху i на її правову систему давно впливає система права Європейського Союзу, 

Україна тільки стоїть на початку цього шляху, а отже, потребує детальної 

узгодженості питання системи джерел права на законодавчому рівні. Досвід 

Німеччини в цьому питанні лише ще раз стверджує той факт, що жодна держава 

не може уникнути юрисдикції ЄСПЛ чи відмовитись визнати його рішення, адже 

немає жодного іншого глобального чи регіонального аналогу, правова система 

якого досягла б такого ж рівня зрілості. 
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Висновки до Розділу 1 

У даному розділі детально досліджено кожен із видів джерел 

адміністративного права, як результат запропоновано оновлений підхід до 

системи джерел адміністративного права. 

Зокрема проаналізовано існуючий поділ на формалізовані та 

неформалізовані джерела, висловлені власні авторські позиції щодо цього. Так, 

уточнено ієрархічний взаємозв’язок між міжнародними джерелами права та 

внутрішнім законодавством. Доведено, що частиною національного 

законодавства України слід вважати виключно ті чинні міжнародні договори, 

згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Підтримана 

прогресивна пропозиція інших сучасних вчених щодо місця Конституції України 

в системі джерел адміністративного права. Обґрунтовано підхід, відповідного до 

якого, не применшуючи значення Конституції України, пропонується вважати її 

джерелом конституційного, а не адміністративного права. 

Аналізуючи акти Верховною Ради України, окрім законів, розглянуто й інші 

акти (постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви). Щодо цих видів актів 

висловлену позицію, згідно з якою вони не породжують адміністративно-правові 

відносини. Інакше кажучи, вони не містять норми, що встановлюють, змінюють 

або припиняють адміністративні правовідносини, а відтак дані акти мають статус 

політичних рішень. Більш детальна увага зупинена на понятті політичного 

рішення. Окремо досліджено питання віднесення до джерел права рішення 

референдуму. Доведено, що такі акти маюсь статус джерела права, а формою 

права в даному випадку будуть виступати відповідні закони, ухвалені на основі 

цих рішень. 

У контексті розгляду підзаконних актів досліджено питання співвідношення 

актів Кабінету Міністрів України та Президента України. Запропоновано 

винесення актів Кабінету Міністрів України, як вищого органу в системі органів 

виконавчої влади, на найвищу після законів сходинку ієрархії джерел 

адміністративного права. Це обґрунтовано тим, що до повноважень Кабінету 
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Міністрів України належить значно ширше коло питань, а відтак саме Уряд 

України як вищий орган в системі органів виконавчої влади має пріоритетність у 

розв’язанні справ, пов’язаних із діяльністю публічної адміністрації. 

Основним нормативно-правовим актом, що регулює суспільно-правові 

відносини в Автономній Республіці Крим, визнано Конституцію Автономної 

Республіки Крим. Зазначений акт, на відміну від інших актів локального 

характеру, має статус закону. Спираючись на положення законодавства, а також 

на висновки Конституційного Суду України, запропоновано підхід, згідно з яким 

за юридичною силою Конституція Автономної Республіки Крим займає таке саме 

місце, як і інші закони України. 

Під час розгляду актів органів місцевого самоврядування, доведено, що 

лише ухвали і статути є джерелами адміністративного права. Адже лише ці акти 

впливають на суспільно-правові відносини суб’єктів адміністративного права та 

створюють певні правовідносини. 

Зосереджено увагу й на актах недержавних суб’єктів, що мають делеговані 

повноваження у визначеному законом порядку, що також визначено джерелами 

адміністративного права. Право цих суб’єктів займатись державними справами не 

викликає заперечень, адже в Конституції України вказано, що громадяни мають 

право брати участь в управлінні справами шляхом об’єднання в політичні партії і 

громадські організації  

Проаналізовано історичний аспект визнання судових рішень джерелами 

права, проведено паралель із сучасністю. Підтримано загальний підхід щодо 

визнання рішень КСУ джерелами права. Щодо рішень ВС зазначено, якщо в 

теорії завданням даного суду є забезпечення точного застосування закону, то на 

практиці він забезпечує єдність судової практики. Звернено увагу на доцільність 

застосування більш ширшого поняття – рішення органу судової влади. Зазначено, 

що органи судової влади виконують нормотворчу функцію. У своїй діяльності 

вони не просто розкривають зміст вже існуючих норм, а й на їх основі, 

деталізуючи їх, створюють нові норми. Так як подібна ситуація протирічить 

загальноприйнятій теорії поділу гілок влади, вважаємо, що результатом такої 
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діяльності органів судової влади є створення ними квазіджерел адміністративного 

права (за винятком тих випадків, коли можливість нормотворення прямо 

передбачена законодавством). До того ж у межах адміністративного 

процесуального права вони будуть залишатися джерелами права. 

Аналізуючи неформалізовані джерела адміністративного права, підтримано 

підходи більшості вчених щодо визнання правової доктрини джерелом 

адміністративного права. Щодо принципів висловлена позиція, згідно з якою 

принципи є або частиною законодавства або правової доктрини., тому розглядати 

їх самостійним джерелом права не вбачається доцільним. Висловлено позицію 

щодо звичаю як джерела адміністративного права. Визначено, що звичай був і є 

потрібним доповненням до найдосконаліших правових систем – романо-

германської чи англо-саксонської. 

Детально проаналізовано сутність та значення практики ЄСПЛ як джерела 

права. Наголошено на тому, що тлумаченню та застосуванню підлягає весь масив 

практики Європейського суду. Інакше кажучи, не лише рішення Суду щодо 

України, а й рішення щодо інших країн підлягають розгляду, аналізу та 

застосуванню в Україні. Водночас зауважено, що застосуванню як джерела права 

підглядає не все рішення, а лише окремі його положення, якщо таке рішення, 

ухвалено щодо іншої держави. 

Зважаючи на те, що окрім статті 19 Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини» у українському 

законодавстві майже відсутні інші згадки про статус практики ЄСПЛ в діяльності 

публічної адміністрації, запропоновані відповідні зміни в законодавство України 

в частині кола осіб, для яких практика Європейського суду з прав людини є 

джерелом права.  

Надано відповіді на такі питання: наскільки можливий «відхід» від 

практики ЄСПЛ під час ухвалення нового законодавства і які наслідки це матиме; 

чи є необізнаність державних службовців, суддів та інших суб’єктів із практикою 

ЄСПЛ проблемою через недосконалість законодавства; наскільки доцільним є 

запровадження процедури звернення до ЄСПЛ за дорадчою думкою. 
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Досліджено досвід зарубіжних країн щодо місця практики ЄСПЛ в системі 

джерел адміністративного права. Зроблено висновок, що в загальному, досвід 

більшості європейських країн щодо пріоритету практики ЄСПЛ над національним 

законодавством та потреби обов’язкового її дотримання усіма інституціями 

публічного управління є або прямо передбаченим законодавством, або потребує 

для цього належного тлумачення законодавчої бази, як це відбувається у випадку 

з ФРН. Зазначаючи про вплив практики ЄСПЛ на національне судочинство, слід 

наголосити, що Федеральний Конституційний Суд Німеччини виробив певні 

критерії. Передусім він заперечує зазвичай прямий зв’язок між німецькими 

судами та прецедентною практикою ЄСПЛ навіть у контексті фактів, які вже 

стали предметом розгляду в ЄСПЛ. Однак водночас зазначає, що суди Німеччини 

повинні враховувати основні аспекти судової практики ЄСПЛ та наводити 

конкретні причини для того, щоб відхилитися від судової практики ЄСПЛ. 

Із урахуванням зазначеного в даному розділі нам видається цілком 

доцільною потреба внесення змін до речення першого статті 8 Конституції 

України, доповнивши її таким змістом: «В Україні визнається і діє принцип 

верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав 

людини». 

  



110 
 

РОЗДІЛ 2 

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК 

ЮРИДИЧНА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В 

ОКРЕМИХ СФЕРАХ 

Стаття 3 Конституції України визначає, що держава відповідає перед 

людиною за свою діяльність, тому утвердження й забезпечення прав і свобод 

людини є головним обов’язком держави. Надаючи тлумачення даному 

положенню, вчені відзначають, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають основний зміст і спрямованість діяльності сучасної держави [232], а 

мету і напрями трансформації держави визначають такі ціннісні ознаки правової 

держави як верховенство права,  визнання й реальне забезпечення прав і свобод 

людини [233, с. 9]. Забезпечення прав громадян має бути направлене на сприяння 

їх реалізації через створення відповідних правових механізмів й гарантій; охорону 

– за допомогою заходів попередження й запобігання можливим порушення прав і 

свобод людини і громадянина; а також їхній захист, що забезпечується 

різноманітними засобами відновлення порушених прав, свобод і законних 

інтересів людини і громадянина [234]. Успішне виконання цих обов’язків 

переважно залежить від ефективності діяльності публічної адміністрації усіх 

рівнів. Саме тому ефективне й вільне здійснення прав людини, формування 

системи виконавчої влади, яка стане близькою до потреб і запитів людей, а 

головним пріоритетом її діяльності стане служіння народові та національним 

інтересам, є одними з головних ознак демократичного суспільства і правової 

держави [235, с. 125]. До того ж під функцією правової держави із захисту прав 

громадян слід розуміти систему заходів із попередження та припинення порушень 

прав громадян, контролю та нагляду за їхнім дотриманням з боку органів 

виконавчої влади [236, с. 41]. Саме в процесі виконавчо-розпорядчої діяльності 

різних органів та їх посадових осіб реалізується значна частина суб’єктивних прав 

громадян [237, с. 113]. 
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У механізмі адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини 

норми адміністративного права займають основне, фундаментальне місце. Саме 

від їх чіткого формулювання в текстах нормативно-правових актів, від їх 

правильного застосування залежить додержання прав і свобод людини і 

громадянина в нашій державі. Лише маючи ефективну систему правових норм у 

сфері публічного управління, можна досягти режиму законності в Україні [238, 

с. 340]. До того ж мають існувати такі вимоги до моделі системи публічної влади: 

обов’язковість врахування громадської думки; забезпечення формування та 

реалізація державних політик; відкритість і прозорість системи публічної влади; 

забезпечення достовірної, своєчасної та повної інформації; оптимізація функцій і 

структури інституційної системи публічної влади; мінімізація трансакційних 

витрат при функціонуванні інституціональної системи публічної влади [239, 

с. 72–73]. Все більшого значення останнім часом в Україні набуває процес 

децентралізації, основна функція якого полягає в підвищенні ролі органів 

місцевого самоврядування. Детально досліджуючи це питання, вчені виділяють 

такі форми загальної демократії, що повинні функціонувати в державі: 

представницька демократія – полягає в демократичному формуванні керівного 

корпусу представницьких органів; партисипаторна демократія – реалізується 

завдяки формуванню мотивації у членів територіальних громад до участі в 

локальній демократії шляхом активізації їх участі; деліберативна демократія – 

полягає в розвитку дорадчої комунікації в локальному соціумі; агоністична 

демократія – забезпечується шляхом залучення жителів громади до становлення 

та розвитку місцевого самоврядування; агрегативна демократія – передбачається 

врахування органами місцевого самоврядування не тільки інтересів всієї громади, 

а й індивідуальних інтересів конкретної людини-жителя [240, с. 51]. Саме остання 

форма, на наш погляд, є найбільш сучасним підходом в умовах нинішнього 

розвитку держави. Україна вже декілька років поспіль прагне стати повноправним 

членом європейського співтовариства. Про це свідчать і загальна геополітична 

ситуація, і фактичні заходи держави у вигляді ухвалення конкретних актів, 

спрямованих на досягнення поставленої мети. 
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Законом України від 7 лютого 2019 року № 2680-VIII до Конституції 

України було внесено зміни, які визначили, що першочерговим завданням 

Кабінету Міністрів України, як вищого органу в системі органів виконавчої 

влади, є забезпечення реалізації стратегічного курсу держави на набуття 

повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації 

Північноатлантичного договору [241]. Одразу після цього пункту Основним 

Законом передбачено, що Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо 

забезпечення прав і свобод людини і громадянина [14]. Досягти обидва поставлені 

завдання можливо лише беззаперечно дотримуючись усіх міжнародних 

стандартів та взятих на себе зобов’язань шляхом підписання та ратифікації 

міжнародних угод. Аналізуючи основний документ у сфері прав людини – ЄКПЛ, 

стає зрозумілим, що більшість її статей на державному рівні можлива лише 

завдяки належній діяльності суб’єктів публічної адміністрації усіх рівнів. Саме 

тому в даному дисертаційному дослідженні нами буде зупинена увага на таких 

правах людини, передбачених ЄКПЛ, дотримання та реалізація яких є прямим 

обов’язком публічної адміністрації. Зрозуміло, що всі розглянуті нами права 

людини і громадянина встановлені Конституцією України. Однак це лише 

установчі статті, натомість порядок реалізації цих прав безпосередньо пов'язаний 

із діяльністю публічної адміністрації, що складає предмет саме адміністративного 

права. Так, в другому розділі дисертації ми проаналізуємо: процедурні аспекти 

проведення виборчого процесу; часто застосоване під час виборчого процесу 

право на свободу зібрань та об’єднань; через велику кількість громадських 

об’єднань, що існують в Україні, зокрема, які займаються питаннями 

навколишнього природного середовища, ми розглянемо вимоги до суб’єктів 

публічної адміністрації під час реалізації особами екологічних прав; 

проаналізуємо питання доступу до публічної інформації, що часто 

використовується під час реалізації екологічних прав; а також дослідимо питання 

права на освіту, яке має особливий взаємозв’язок із іншими конституційними 

правами. Виходячи з теми дисертації, досліджувати дані сфери прав ми будемо з 
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урахуванням практики ЄСПЛ як юридичної основи діяльності публічної 

адміністрації. 
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2.1 Практика Європейського суду з прав людини як юридична основа 

діяльності публічної адміністрації у сфері утвердження й забезпечення права 

на вільні вибори 

Більшість науковців висловлюють думку, що ст. 3 протоколу № 1 до ЄКПЛ 

відрізняється від інших статей ЄКПЛ та протоколів до неї, оскільки її 

сформульовано не стільки як право кожної особи, скільки як зобов’язання 

держави проводити вибори, які забезпечуватимуть вільне волевиявлення 

народу [242]. Вибори встановлюють безпосередній зворотній зв'язок між 

громадянами та державою. У цьому значенні цілком погоджуємось із думкою 

Т. Майера, який зауважив, що в загальнонаціональному масштабі вибори – це 

наймасовіший процес, який знає право [243, с. 297]. Загалом же науковці по-

різному підходять до визначення поняття «вибори». Н. Дубчак визначає вибори як 

прояв реальної волі народу, процес виявлення і здійснення такої волі [244, с. 454]. 

На думку М. Корнієнка, вибори – це акт самоврядування народу [245, с. 16]. Зі 

свого боку В. Маклаков дає більш широке визначення та вважає виборами 

процедуру формування державного органу чи наділення повноваженнями 

посадової особи, що здійснюється шляхом голосування правоздатних осіб за 

умови, що на кожен представлений таким чином мандат можуть претендувати в 

установленому порядку два чи більше кандидати [246, с. 318]. Натомість на 

відміну від більшості інших вчених А. Руппель говорить, що вибори – це 

комплекс заходів, зокрема не врегульованих правом, метою і результатом яких на 

основі вільного волевиявлення виборців є виявлення й обрання осіб, яким на 

певний строк буде доручено керівництво державними справами [247, с. 14]. 

Найбільш вдалим нам здається визначення І. Сенюти, який визначає вибори як 

один зі способів доступу до публічної влади, спрямований на забезпечення 

легітимізації публічної влади в державі шляхом застосування процедур, чітко 

визначених конституцією та законами, за яких відбувається голосування осіб, 

наділених виборчим правом [248, с. 300]. 

Отже, вибори водночас є певним правом особи і обов’язком для держави 

забезпечити реалізацію цього права. Тоді як Конституція України встановлює 
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основні засади та вимоги до процесу проведення виборів, процедурний аспект 

виборчого процесу реалізується та регламентується відповідно суб’єктами 

публічної адміністрації. Так, статтею 24 Виборчого кодексу встановлено порядок 

організації роботи органів державної влади під час виборчого процесу [249]. 

Відповідно усі правопорушення, виявлені під час виборів, розглядаються згідно з 

Кодексом України про адміністративні правопорушення [250] та КАС [84].  

Погоджуючись із такою позицією, звернемось до питання регулювання 

даної сфери національними та міжнародними законодавчими актами. 

Розділ ІІІ Конституції України визначає основні гарантії проведення 

виборів та референдуму. У Документі Копенгагенської наради Конференції з 

людського виміру Наради з безпеки і співробітництва в Європі від 29 червня 1990 

року волевиявлення людей на вільних, чесних, періодичних непідроблених 

виборах визнається основою легітимності влади [251]. Зі свого боку тлумачення 

ЄСПЛ змісту ст. 3 протоколу № 1 до ЄКПЛ трансформувалося від ідеї 

інституційного права на проведення вільних виборів до концепції загального 

виборчого права, а потім – до поняття суб’єктивних прав участі у виборах: «права 

голосування», «вільне вираження думки народу», «обрання законодавчого 

органу» та права «балотуватися на виборах до законодавчого органу» [252, с. 73]. 

Унікальним випадком в даній ситуації є те, що національний законодавчий 

акт (в нашому випадку Конституція України) значно ширше підходить до захисту 

права на вільні вибори, гарантуючи його реалізацію як під час парламентських, 

президентських виборів, так і виборів до органів місцевого самоврядування, а 

також референдумах та інших формах безпосередньої демократії. Водночас як 

ЄКПЛ практичне застосування статті 3 проколу № 1 до ЄКПЛ бачить в дещо 

обмеженому вигляді, регулюючи лише сферу виборів до законодавчих органів. 

Також варто зазначити, що ЄСПЛ в процесі розгляду кожної конкретної справи 

розглядає той чи інший орган (до якого проводяться вибори) на предмет 

виконання ним функцій законодавчого органу та можливості розглядати його як 

такий, а відповідно і застосовувати до таких випадків статтю 3 протоколу № 1. 

Так, розглядаючи справу «PY v. France», ЄСПЛ прийшов до висновку, що 
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незважаючи на те, що одному з місцевих органів влади надано настільки широкі 

повноваження, що він перетворився в орган, покликаний відігравати вирішальну 

роль – залежно від характеру поставлених перед ним питань – у законодавчому 

процесі. Відтак вибори керівництва цього місцевого органу цілком можуть 

розглядатись в значенні положень статті 3 протоколу № 1 до ЄКПЛ [253].  

Незважаючи на вказаний підхід та наведені приклади, ЄСПЛ у процесі 

розгляду конкретних справ неодноразово зазначав, що поза межами статті 3 

протоколу № 1 до ЄКПЛ залишаються питання: 

- виборів Президента (окрім випадків, коли буде встановлено, що 

посада Голови відповідної держави передбачає повноваження ініціювати та 

ухвалювати закони або ж передбачає широкі повноваження контролю в процесі 

ухвалення законів чи повноваження контролювати основні законотворчі органи 

[254; 255]; водночас ця можливість ніколи не використовувалася і навіть не 

згадувалася в подальших справах [256, §§ 55–56]); 

- місцевих виборів (хоча як ми вже побачили вище ЄСПЛ схиляється до 

думки, що в питаннях проведення місцевих виборів потрібно зважати на 

конституційний устрій відповідної держави [257; 258, § 105; 259, § B3]); 

- питань проведення референдуму (на думку ЄСПЛ цей процес повинен 

відбуватися з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в умовах, 

які забезпечують вільне вираження думки народу у виборі законодавчого 

органу [260, §§ 40, 42]). 

Після визначення можливості розгляду справи в межах статті 3 протоколу 

№ 1 до ЄКПЛ, важливим є також такий аспект. Вільне голосування має 

охоплювати два різні аспекти: вільне формування виборцем своєї думки й вільне 

вираження цієї думки, тобто вільну процедуру голосування й точну оцінку 

отриманих результатів [261]. Втім майже в кожній країні більшою чи меншою 

мірою проявляються факти порушення загальноприйнятих критеріїв проведення 

виборів. Незважаючи на вироблені загальні критерії, ЄСПЛ системно підкреслює, 

що неприйнятні функції в одній системі можуть бути виправдані в інший [262, 

§ 52]. Так ЄСПЛ надає державам широку свободу розсуду в цих питаннях. Але 
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іноді може жорстко критикувати дії національного органу або незадовільний стан 

законодавства та буквально вимагати внесення змін. Резонансний випадок в 

історії функціонування ЄСПЛ, пов'язаний із Виборчим актом Великобританії. 

ЄСПЛ ухвалив «пілотну постанову» у справі «Greensand M.T. v. UK», у якій 

зобов’язав Великобританію внести зміни до законодавства відповідно до 

законопроєкту про зміну Виборчого акта в світлі вимог ЄСПЛ [263, с. 290]. Це 

свідчить про неабиякий вплив ЄСПЛ, а також визнання його статусності 

головними європейськими країнами. 

Враховуючи адміністративний аспект права на вільні вибори, визначеного 

українським законодавством і міжнародними стандартами, з огляду на позиції 

ЄСПЛ під час розгляду справ за статтею 3 протоколу № 1 до ЄКПЛ, в даному 

підрозділі нами будуть розглянуті такі питання: 

- гарантування суб’єктами публічної адміністрації вільного формування 

думки народу; 

- гарантування суб’єктами публічної адміністрації вільного вираження 

думки народу. 

По першому зі згаданих нами вище пунктів узагальнену позицію висловлює 

у своїй практиці й ЄСПЛ, зазначаючи в рішенні у справі «Bowman v. The United 

Kingdom», що особливо важливо, щоб перед виборами було дозволене вільне 

поширення будь-яких думок та інформації [264].  

На цьому етапі важливо зауважити, що питання ведення виборчого процесу 

в цілому, а також вільне формування думки народу зокрема, тісно пов’язано з 

правом на інформацію, що охоплює собою і політичну рекламу, агітацію, а також 

висвітлення ведення передвиборчих перегонів засобами масової інформації. 

Особливо важливо в період, що передує виборам, щоб думки й інформація всіх 

видів було дозволено вільно поширювати [264, § 42]. Так як Україна все більше 

наближається до європейських стандартів, нещодавно в національному 

законодавстві відбулись зміни, якими було запроваджено відповідальність в 

Кодексі про адміністративні правопорушення за нові види порушень щодо 

порядку ведення процедури виборів [250]. 
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У час сучасних технологій головним джерелом інформації, зокрема під час 

виборчого процесу, є інтернет-, теле- та радіоканали й соціальні мережі. За 

допомогою них держава зобов’язана забезпечити побудову такої законодавчої 

системи, яка максимально справедливо збалансовує права всіх трьох категорій: 

кандидатів, засобів масової інформації та виборців. Створення балансу може 

означати деякі обмеження прав кожної з груп, однак водночас має бути 

гарантована одна з основних цінностей демократичної держави – свобода 

політичної дискусії [265]. 

Особливе місце в інформаційній політиці під час виборчих перегонів 

посідає політична реклама. Фахівці зазначають, що в Європі немає єдності у 

відповіді на запитання щодо доцільності чи заборони політичної реклами [266]. 

Натомість єдиних підходів у даному питанні немає, а відтак це залишається на 

розсуд держави [267]. І хоча порядок ведення політичної реклами не має строгого 

регламентування, Рада Європи визначила ряд рекомендацій. Зокрема в країнах, де 

політичну рекламу дозволено, державні засоби масової інформації повинні 

забезпечити однакове недискримінаційне ставлення до політичних партій і 

кандидатів, а для електронних засобів масової інформації правове забезпечення 

має бути таким, щоб можливість придбання рекламної площі була доступною для 

всіх партій-конкурентів на рівних умовах і за рівну плату, а громадськості було 

відомо, що такі повідомлення є платною політичною рекламою [265]. На цьому 

моменті важливо відмітити, що новий Виборчий кодекс України зробив великий 

крок вперед в цьому питанні. Так, в статті 57 зазначається, що політична реклама 

повинна бути відокремлена від інших матеріалів і позначена як така, а 

розміщення політичної реклами в одному блоці з комерційною чи соціальною 

рекламою або використання комерційної чи соціальної реклами для здійснення 

передвиборної агітації у будь-якій формі забороняється [249]. 

Втім не завжди ЄСПЛ при наявних на перший поглядах порушеннях 

констатує їх. Так, під час розгляду однієї із справ ЄСПЛ встановив, що особа 

керувалась правом на свободу вираження думки, але реалізацію даного права 

було здійснено таким чином, що спричинило порушення прав інших осіб. Так, 
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один із кандидатів на виборчу посаду в телевізійній передачі був 

охарактеризований опонентом негативними висловлюваннями як «крадійка» 

тощо, що порушували ділову репутацію та гідність особи [268]. Під час розгляду 

даної справи ЄСПЛ також звернувся до Рекомендації Rec (2004) 16 Комітету 

міністрів країнам-членам щодо права на відповідь у новому медіаоточенні, у 

відповідних витягах з якої викладено таке: «Сфера застосування права на 

відповідь будь-якої фізичної чи юридичної особи, незалежно від громадянства або 

місцезнаходження, повинна отримати право на відповідь або інший адекватний 

інструмент захисту, що надає можливість відреагувати на будь-яку інформацію в 

засобах інформації, де представлені недостовірні факти про цю особу, і яка 

порушує її особисті права» [269]. Відмітимо, що і в цьому випадку національний 

орган дотримався міжнародного стандарту. За результатами розгляду даної 

справи національними органами, рішенням Центральної виборчої комісії було 

оголошено попередження (позивачу), а національний суд визнав зазначені 

висловлювання неправдивими, зобов’язавши відповідний телеканал надати 

опоненту ефірний час для спростування, а порушувача оплатити зазначений 

ефірний час [270]. 

Загалом ЄСПЛ зазначає, що порушення вільного формування думки народу 

дійсно може стати ґрунтовною причиною визнання виборів недійсними. Однак 

конкретні порушення, що відбулися під час виборчого процесу, потрібно 

розглядати більш конкретно та зважати на ступінь їх впливу на результат виборів. 

Визнання виборів недійсними можливе лише у виняткових і особливо серйозних 

випадках, коли воля народу дійсно зазнала впливу виявленими 

порушеннями [271]. Крім того, ЄСПЛ наголошує, що обов’язково має бути 

наявний причинно-наслідковий зв'язок між встановленими порушеннями діями 

засобів масової інформації та результатами виборів. Окрім того, важливим є 

проведення межі між насаджуваною державою пропагандою і реальною 

політичною журналістикою і / або рядовими репортажами про роботу офіційних 

осіб держави [272]. ЄСПЛ наголошує, що у держави існує обов'язок забезпечувати 
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таке функціонування засобів масової інформації (навіть втручання в їх роботу у 

разі потреби), достатнє для вираження різних поглядів [272]. 

Аналізуючи такі позиції ЄСПЛ з національним законодавством, важливо 

зазначити, що стаття 54 Виборчого кодексу передбачає, що засіб масової 

інформації, який надав ефірний час або друковану площу одному кандидату, 

партії (організації партії) – суб’єкту виборчого процесу, не може відмовити у 

наданні ефірного часу чи друкованої площі на тих самих умовах іншому 

кандидату, партії (організації партії). Ця вимога не поширюється на засоби 

масової інформації, засновниками (власниками) яких є партії (організації партії) – 

суб’єкти виборчого процесу. Відмітимо, що це положення перенесено в новий 

закон із вже недіючого Закону України «Про вибори Президента України». Така 

норма виглядала б цілком доцільною та дієвою, якби не одне «але» українських 

реалій. Більшість українських телевізійних каналів не є державними телеканали, а 

належать представникам тих чи інших політичних груп [273]. І саме ці канали є 

найбільш рейтинговими в Україні [274]. Судова практика щодо розгляду справ, 

пов’язаних зі скаргами про визнання бездіяльності відповідача, що полягає у 

ненаданні позивачу рівної з іншими кандидатами можливості, показує, що суди не 

тільки приймають однакові результати рішень, а й повністю збігаються в змісті їх 

обгрунтування. Наприклад, рішення Жовтневого районного суду м. Маріуполь 

Донецької області у справі від 22 березня 2019 року, рішення Шевченківського 

районного суду міста Київ від 18 березня 2019 року. В обох рішеннях суди 

відмовили в задоволенні позову, адже не побачили порушень законодавства [275; 

276]. На наше переконання, подібні рішення є певним шляхом «обходу» 

законодавства. І хоча відповідно до позиції ЄСПЛ, якщо такі порушення не 

призводять до суттєвого впливу на результати виборів, вибори як такі не можна 

вважати недійсними, особи, винні у порушенні, все ж мають бути притягнуті до 

відповідальності. 

Як ми бачимо, подібні проблеми нерідко виникають не тільки у певних 

політичних груп чи партій, а й в індивідуальних кандидатів на виборах [277]. 

Позитивним зрушенням в питанні проведення політичної агітації стали норми, що 
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увійшли до нового Виборчого кодексу. Маємо на увазі уточнення суб'єкта, який 

має право проводити агітацію, а саме його розширення. Передбачене частиною 

третьою статті 2 Закону України «Про вибори Президента України», надавало 

право на агітацію лише громадянам, які мають право голосу Це неодноразово 

піддавалось критиці з боку суддів та науковців. Зокрема М. Смокович 

неодноразово зауважував, що таке обмеження суперечить міжнародним та 

регіональним правовим зобов’язанням, які зобов’язують державу гарантувати, 

щоб усі особи в межах її територіальної юрисдикції мали право на свободу 

висловлювання, об’єднань, слова, що включає право просувати та підтримувати 

кандидатів і політичні партії, незалежно від того, чи є в особи право голосу. Далі, 

оскільки особа має досягти 18 років, аби голосувати, обмеження, що вимагаються 

в статті, суперечать Конвенції ООН з прав дитини [278, с. 11]. Наразі ж така 

невідповідність міжнародним стандартам усунена, а право на агітацію надається 

усім громадянам України. 

Переходячи до активного виборчого права, ЄСПЛ підкреслює, що право 

голосувати як «активний» елемент прав по статті 3 протоколу № 1 не є привілеєм 

[279, §§ 67, 71]. Інакше кажучи, у демократичній державі 21-го століття у разі 

сумнівів щодо можливості певної категорії осіб чи окремого громадянина мати 

право голосу на виборах, таким особам повинна бути надана можливість 

голосувати, зважаючи на так звану «презумпцію включення в процес 

голосування», проголошену ЄСПЛ. Будь-яке загальне, автоматичне й незначне 

відхилення від принципу загального вибору підриває демократичну легітимність 

обраного законодавчого органу і його законів [279, §§ 67, 68]. 

Втім, незважаючи на свою назву, загальне виборче право зазвичай 

передбачає кілька обмежень на активне виборче право. Ці обмеження полягають у 

двох аспектах: вимоги, встановлені для здійснення права голосу, і можливі умови 

позбавлення права голосу однієї особи чи категорії осіб. Як встановлено 

Венеційською комісією, подібні обмеження повинні бути встановленні 

законодавством або постановлені судом і мають бути пропорційні умовам справи 
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(конкретної ситуації) [280] та узгоджено з основними цілями статті 3 протоколу 

№ 1 до ЄКПЛ [285, § 28; 286]. 

Як нами вже було зазначено, у межах практики ЄСПЛ розглядатимемо 

вибори лише до законодавчого органу, і відповідно конкретні приклади 

обмеження виборчих прав деяких категорій осіб, зокрема: 

а) громадянство [262, § 54]; 

б) мінімальний вік [279, § 68; 281, § 62]; 

в) резидентство [253; 282; 283]; 

г) державна мова [283; 284, § 33]. 

Ведучи мову про кожний із зазначених нами вище обмежень в реалізації 

виборчих прав окремо, розпочнемо з першого пункту, що стосується 

громадянства. У цьому контексті варто звернути увагу, що можливість вільно 

користуватися своїм правом голосу є основою сучасної концепції громадянства в 

демократичному суспільстві. Відповідно до основних міжнародних документів це 

право рівною мірою поширюється на всіх громадян держави незалежно від їх 

етнічної приналежності, раси, релігії або будь-якого іншого визначального 

фактора [287; 288]. Відповідно конституційна структура, яка забороняє значній 

частині населення голосувати за членів їх власних етнічних громад, порушує 

норми ЄКПЛ. Такі заходи є дискримінаційними і суперечать Копенгагенським 

зобов'язанням та іншим міжнародним стандартам [289]. У статті 15 Рамкової 

конвенції визнається, що ефективна участь окремих осіб – представників 

національних меншин – у різних сферах суспільного життя має важливе значення 

для забезпечення соціальної згуртованості та розвитку по-справжньому 

демократичного суспільства [290]. Стаття закликає держави-учасники 

«створювати умови, потрібні для ефективної участі осіб, що належать до 

національних меншин, у культурному, соціальному та економічному житті та у 

державних справах, особливо тих, які їх стосуються» [291]. Деякі з наявних в 

Україні обмежень активно критикуються вітчизняними суддями-науковцями. 

Зокрема положення як старого законодавства, так і нового Виборчого кодексу, під 

час формування списку кандидатів до відповідної ради організація партії повинна 
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забезпечити представництво не менше 30 відсотків осіб однієї статі у загальній 

кількості кандидатів до відповідної ради. На думку М. Смоковича, вказаною 

нормою встановлюється залежність кандидатів від статі, що суперечить принципу 

рівності виборчого права, що не відповідає Конституції України [292, с. 5–7]. Це 

лише один із прикладів численних невідповідностей та порушень. 

Зауважимо, що подібні обмеження більшою мірою виникали ще на 

початкових етапах виборчого процесу – на етапі складання та уточнення списків 

виборців, коли ті чи інші громадяни позбавлялись можливості проголосувати та 

реалізувати таким чином своє право. При розгляді даного питання ЄСПЛ зазначає 

ключову позицію: саме виборці повинні перевіряти, чи було їх зареєстровано, та в 

разі потреби вимагати будь-якого виправлення в списках виборців [293, §§ 82–83]. 

А зважаючи на те, що списки виборців не рідко формуються в залежності від 

місця проживання виборців, ЄСПЛ вказує, що важливо надати можливість 

кожному висловити свою думку незалежно від того, де зараз проживає особа, 

якщо він є громадянином цієї країни та має зв'язок з нею [285, § 28].  

Питання складання та уточнення списку виборців стало особливо 

актуальним для України після анексії Автономної Республіки Крим та тимчасово 

окупованих територій Донецької та Луганської областей. Незважаючи на 

передбачену законодавчу можливість осіб з цих регіонів проголосувати [294], 

через різні причини тільки 1 % виборців з тимчасово окупованих територій мали 

змогу взяти участь у виборах Президента України навесні 2019 року [295]. Якщо 

навіть на загальнодержавних виборах виникають такі труднощі, голосування на 

місцевих виборах на практиці для таких осіб стає практично неможливим. ВС у 

2018 році, розглядаючи справу № 161/16573/16-а щодо включення внутрішньо 

переміщеної особи до списку виборців на місцевих виборах у межах 

адміністративного провадження № К/9901/17330/18, прийшов до такого висновку. 

Належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання 

його на відповідній території визначається його зареєстрованим місцем 

проживання. Водночас зареєстроване місце проживання не повинно бути 

тимчасовим, а довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 
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засвідчує місце проживання внутрішньо переміщеної особи на період наявності 

підстав, зазначених у статті 1 цього Закону. [296]. Наразі розглядати це рішення 

варто більше в історичній ретроспективі, адже з ухваленням нового Виборчого 

кодексу вступили в дію відповідні зміни, що створюють більш сприятливі 

механізми для реалізації виборчих прав осіб. Такі зміни передбачають, що 

належність громадянина до відповідної територіальної громади та проживання 

його на відповідній території визначаються його виборчою адресою (крім 

випадків, передбачених законом). Зі свого боку міжнародні організації та 

закордонні науковці вважають дещо по-іншому. Венеціанська комісія в Кодексі 

належної практики у виборчих справах зазначила, що у виняткових випадках, 

коли хтось проти власної волі виявляється переміщеним, доцільно тимчасово 

надати таким особам право вважатися резидентами свого колишнього місця 

проживання [297, с. 61]. Аналізуючи цю рекомендацію, науковці вказують, що у 

ситуаціях, коли внутрішньо переміщені особи голосують у тих округах, звідки 

вони походять та з яких вони були вимушені тікати, підтримання зв’язку з цими 

округами надаватиме їм певних переваг, а представники, обрані в цих округах, 

імовірно, будуть більш активно підтримувати внутрішньо переміщених осіб [298]. 

Ми цілком погоджуємось із такою позицію, адже в настільки складних умовах, 

що склались наразі в Україні, ми маємо особливо підтримувати таку категорію 

населення як внутрішньо переміщені особи з метою недопущення поглиблення 

ворожнечі та утворення конфліктів в середині держави. Щодо цього ЄСПЛ 

стверджує, що в демократичній державі 21-го століття в разі сумнівів щодо 

можливості певної категорії осіб чи окремого громадянина мати право голосу на 

виборах, таким особам повинна бути надана можливість голосувати, зважаючи на 

так звану «презумпцію включення в процес голосування», проголошену 

ЄСПЛ [279]. 

Продовжуючи висловлену думку, зупинимось на інших категоріях осіб, 

права яких найбільш часто порушуються національними органами.  

Заборона можливості ув’язнених осіб реалізувати їхні політичні права 

переслідує різні цілі. Наприклад, Великобританія таким чином прагне зміцнити 
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громадянську відповідальність і повагу до правопорядку, що в подальшому 

призводить до запобігання злочинної діяльності. Схожі цілі переслідуються й 

Італією: запобігання злочинності, підтримання верховенства закону і захист 

демократичного режиму [299]. На думку ЄСПЛ, такі особи повинні продовжувати 

користуватися в цілому всіма основними правами та свободами, гарантованими 

ЄКПЛ, крім права на свободу, з огляду на їх правомірне позбавлення волі, що не 

суперечить статті 5 ЄКПЛ (право на свободу та безпеку). Крім того, ніде у системі 

ЄКПЛ, яка визнає терпимість та толерантність ознакою демократичного 

суспільства, не міститься положення про те, що особа може бути автоматично 

позбавлена виборчого права лише задля того, аби не образити громадську думку 

[281, § 74]. Не змінюючи свою основну позицію, ЄСПЛ втім додає, що не 

виключається можливість обмеження виборчих прав, наприклад, щодо тієї особи, 

котра зловживала публічним становищем або ж чия поведінка загрожувала 

підривом верховенства права чи демократичних принципів [281, § 74]. 

На відміну від Великобританії, італійська законодавча база деталізує й 

конкретизує «конфіскацію» політичних прав на підставі тяжкості злочину і 

тривалості покарання [300]. ЄСПЛ встановив, що в італійському законодавстві 

позбавлення громадянства особи, відстороненої від державної посади в якості 

допоміжного покарання, переслідувало законну мету належного функціонування 

та збереження демократичного режиму [301]. ЄСПЛ позитивно відзначає той 

факт, що відповідно до італійського законодавства до засудженого, який був 

позбавлений права голосу, можливо застосувати процедуру відновлення даного 

права. Через три роки після закінчення відбування покарання він може подати 

заяву на реабілітацію, яка обумовлена послідовним і справжнім проявом доброї 

поведінки та скасовує будь-яке невиконане додаткове покарання [300]. 

Щодо цього в частині 7 статті 7 Виборчого кодексу вказано, що громадяни 

України, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, вважаються 

такими, що не належать до жодної територіальної громади, та не мають права 

голосу на місцевих виборах [249]. Втім на виборах Президента України та 

виборах народних депутатів України такі особи цілком мають право брати участь. 
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Із якими проблемами в цьому питанні ми стикаємось на практиці можна побачити 

завдяки зокрема аналізу позиції Центральної виборчої комісії [302]. Це, зокрема, 

спричинило хвилю порушень під час проведення парламентських виборів 

2019 року [303]. Втім, незважаючи на коректні листи роз’яснення, важливі 

висновки Центральної виборчої комісії не затверджуються офіційно на рівні 

постанов.  

І хоча ми бачимо, що держави, зокрема й Україна, намагаються сприяти 

дотриманню виборчих прав громадян, деякі політики та вчені підтримують 

позицію щодо доцільності запровадження покарання у виді позбавлення 

виборчого права (до питання щодо вдосконалення кримінальної відповідальності 

за злочини проти виборчих прав громадян). У наукових статтях обгрунтовується 

думка щодо потреби подібних змін, народні депутати VIII скликання вже 

зареєстрували відповідний законопроєкт [304]. Як результат розгляду таких 

питань ми підтримуємо думку, що головна ідея, яка випливає з висновків 

європейських організацій та рішень ЄСПЛ, які подібною практикою 

користуються, полягає в тому, що треба розрізняти позбавлення виборчих прав 

окремих соціальних груп в силу їх соціально-правового статусу (наприклад, 

засуджених до позбавлення волі лише на підставі їх статусу засуджених до цього 

виду покарання) та позбавлення виборчих прав як вид покарання, яке 

застосовується індивідуально відповідно дискримінального закону та з 

дотриманням відповідної законної процедури внаслідок порушення винної особи 

переважно виборчого законодавства, яке зазвичай вчиняються винятково з 

прямим умислом [305, с. 372]. 

Важливо зазначити, що в країнах Європи обмеження на реалізацію 

активного виборчого права можуть застосовуватись до осіб, засуджених за 

вчинення не тільки кримінальних злочинів, а й інших правопорушень. Так, в 

деяких країнах позбавлення права голосу може застосовуватись до осіб, 

оголошених банкрутами. Практика ЄСПЛ свідчить по те, що подібне є звичайною 

практикою в Італії [306; 307]. Дійсно, майже в усіх випадках, з моменту ухвалення 

офіційного документа про банкрутство такі особи позбавляються права голосу на 
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виборах строком на 5 років. Втім в рішенні «Campagnano v. Italy» ЄСПЛ більш 

детально висловлює свою думку щодо цього та не підтримує таке покарання, 

посилаючись на те, що подібне обмеження виборчих прав банкрутів не має іншої 

мети, крім як принижувати осіб, які були оголошені банкрутами, покладаючи на 

них негативні санкції просто за те, що вони були оголошені фінансово 

неспроможними, незалежно від того, вчинили вони будь-який злочин чи ні [308]. 

Подібні неоднозначні умови для певних категорій осіб передбачені як 

законодавствами різних країн, так і судовою практикою, існують й щодо осіб, які 

мають особливості зі здоров’ям. Як визнано Венеційською комісією в Кодексі 

належної практики, на практиці у виборчих справах деякі країни можуть 

накладати обмеження на право голосу для людей, які мають психічні розлади, та в 

належному (найчастіше судовому) порядку визнані недієздатними. Показовою в 

практиці ЄСПЛ є справа «Alajos Kiss v. Hungary». Ведучи мову про 

пропорційність обмеження прав осіб, ЄСПЛ зазначає, що абсолютна заборона 

голосування для будь-якої особи, незалежно від її фактичних здібностей, 

належить до прийнятних меж розсуду. Держава повинна мати досить вагомі 

причини для застосування обмежень фундаментальних прав особливо вразливих 

груп суспільства, таких, як душевнохворі, які можуть страждати від стереотипів 

законодавця, за відсутності індивідуальної оцінки їхніх здібностей і потреб [309]. 

Щодо українського законодавства в цьому контексті зазначимо, що в частині 2 

статті 7 Виборчого кодексу передбачено, що не має права голосу громадянин, 

визнаний судом недієздатним [249]. Таке положення в цілому як ми бачимо не 

суперечить практиці ЄСПЛ. Проте така норма не враховує широкий спектр 

особливостей стану осіб, цивільна дієздатність яких обмежена. Тому ми 

погоджуємось із думкою тих вчених, які вважають, що було б доцільно прийняти 

позицію, висловлену ЄСПЛ, і передбачити повноваження суду при ухваленні 

рішення щодо обмеження цивільної дієздатності оцінювати, а також можливість 

особи брати участь в управлінні публічними справами і, зокрема, її здатність 

робити усвідомлений вибір під час голосування на виборах. Це допомогло б 

запровадити не лише доктринальне, але й нормативне розрізнення понять 
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публічно-правової та цивільної дієздатності, зокрема передбачення можливості 

співіснування обмеженої цивільної дієздатності як із публічно-правовою 

дієздатністю, так і з недієздатністю [310, с. 27]. 

Далі зазначимо, що хоча іноді питання, що стосуються виборчого права, 

розглядаються ЄСПЛ в межах інших статей, це тим не менш дає нам можливість 

побачити логіку побудови прав, зазначених ЄКПЛ в цілому, зокрема й виборчих 

прав та способів їх реалізації. Так, в одному із рішень ЄСПЛ вийшов на інші межі 

допустимого розсуду органів державної влади навіть ширше. Йдеться про надання 

належного доступу на виборчі дільниці особам з фізичними вадами. Втім це не 

зовсім стосується теми нашого питання, тому зупинимось лише на позиції ЄСПЛ 

щодо відмови особі у здійсненні виборчих прав. Так, ЄСПЛ зазначає, що хоча 

питання відсутності належних засобів для пересування осіб з обмеженими 

можливостями стало по суті причиною створення ситуації, що склалася, це не 

було безпосередньо причиною неможливості здійснити свої права. Це пов’язано із 

тим, що заявник не довів, що він не зміг скористатися допомогою інших осіб для 

того, щоб потрапити на виборчу дільницю. Отже, не знімаючи відповідальність з 

держави за невиконання свого обов’язку усунути перешкоди архітектурного або 

іншого характеру, що заважають заявникам, які страждають фізичними вадами, 

розвивати свої відносини з іншими людьми і з зовнішнім світом, ЄСПЛ вважає, 

що сама суть права на вибори не була порушена [309]. 

Охарактеризована нами вище проблема є надзвичайно актуальною для 

України. З одного боку, у Виборчому кодексі передбачено положення, що має 

сприяти реалізації особам які, мають особливості здоров’я, їх виборчих прав 

(ст. 17 Виборчого кодексу). Це положення відповідає статті 29 Конвенції ООН 

про права осіб з інвалідністю, яка ратифікована Верховною Радою України, особи 

з інвалідністю мають не тільки право, а й «можливість» голосувати і бути 

обраними. Це покладає на держав-учасниць обов'язок через вжиття позитивних 

заходів гарантувати всім, хто має відповідне право, реальну можливість 

здійснювати свої виборчі права [311]. Тому одного лише формального надання 

людям з інвалідністю права голосу недостатньо; держави також зобов'язані 
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забезпечити, щоб люди з інвалідністю могли мати фактичну можливість 

скористатися своїм правом на участь у голосуванні, наприклад, шляхом 

забезпечення доступності виборчих дільниць для виборців, що пересуваються за 

допомогою крісел колісних, сприяння використанню допоміжних пристроїв для 

голосування, які дозволять особам із порушеннями органів зору самостійно 

голосувати, або шляхом надання особам з інвалідністю можливості отримати 

допомогу при голосуванні з боку будь-якої особи на їх розсуд [312]. Варто 

відмітити, що фактично дані вимоги в Україні передбачені, однак на практиці їх 

реалізація стає практично неможливою. Так, постановами Центральної виборчої 

комісії від 19 січня 2012 року № 5 та від 2 квітня 2013 року № 57, що стосуються 

забезпечення окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму 

приміщеннями та обладнання, передбачено, що приміщення для голосування 

повинні відповідати потребам громадян із обмеженими фізичними можливостями, 

зокрема бути оснащені пандусом, мати безперешкодний вхід і вихід з нього, а для 

забезпечення голосування громадян із обмеженими фізичними можливостями в 

приміщенні для голосування облаштовується одна кабіна для таємного 

голосування з конкретними вимогами до її розміру [313; 314]. Втім про те, що ці 

положення не виконуються на практиці, свідчить великий масив судової практики 

щодо розгляду спорів про порушення під час виборчого процесу. Так, позивачами 

по справам нерідко є як самі особи з обмеженими можливостями, які скаржаться 

на те, що не мають належного доступу до виборчих дільниць та не можуть 

відповідно реалізувати своє право [315], так і кандидати в президенти чи народні 

депутати, які через порушення на виборчих дільницях оскаржують перебіг 

виборчого процесу або результати виборів [316]. Серед причин подібних 

численних правопорушень можна назвати такі як незнання членів виборчих 

дільниць положень законодавства (зокрема, допомога виборцю, який внаслідок 

інвалідності та/або стану здоров’я не може самостійно заповнити виборчий 

бюлетень чи опустити його у виборчу скриньку, у виконанні цих дій відповідно 

до його волевиявлення у випадках, встановлених Виборчим Кодексом, не 

вважається порушенням вимоги особистого голосування) [249]. Подібні ситуації 
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пов’язані зокрема із довготривалою проблемою в Україні, пов’язаною із 

абсолютною непристосованістю приміщень різних закладів до потреб осіб з 

обмеженими можливостями. Як відомо, майже всі виборчі ділянки знаходяться в 

приміщеннях шкіл, училищ, гуртожитках тощо. Лише невелика частина із них 

обладнана пандусами, які забезпечують фізичну можливість людини дістатися до 

місця голосування. 

Питання можливості обмеження права голосу осіб, які проживають за 

кордоном, як уже згадувалось вище, входить в межі розсуду кожної держави, що 

надає можливість національним органам встановлювати адміністративні критерії 

реалізації права голосу. Важливим при цьому є те, що ЄСПЛ надає велике 

значення історичному, соціальному та політичному контексту кожної окремої 

держави. Потреба відповідати вимозі про постійне проживання або певній 

тривалості проживання на території країни для того, щоб мати можливість 

здійснювати право голосу на виборах, в принципі не становить довільного 

обмеження права голосу і тому сама по собі не є несумісною з положеннями 

статті 3 протоколу № 1 до ЄКПЛ [253].  

У цьому контексті варто зазначити, що хоча європейські виборчі межі не 

визнають надання права голосу громадянам, які проживають за кордоном, 

зобов'язанням держав, деякі країни на законних підставах надають право голосу 

громадянам, які проживають за кордоном. На сьогодні тридцять сім держав-

членів Ради Європи створюють умови, що дозволяють громадянам, які 

проживають за кордоном, голосувати на національних виборах [299]. При цьому 

кожна країна встановлює власні правила, що визначають умови для здійснення 

права голосувати з-за кордону і надання конкретних інструментів для цього. 

ЄСПЛ не вважає не створення умов для голосування громадян, які під час виборів 

проживають за кордоном, порушенням їхнього права на вибори [279]. На нашу 

думку, задля уникнення непорозумінь, варто звернути увагу, що під час розгляду 

справ про порушення статті 3 протоколу № 1 до ЄКПЛ ЄСПЛ розрізняє 

проживання за кордоном від перебуванням за кордоном. Саме це принципово 

впливає на перебіг розгляду та розв’язання справи. Більш детально питання 
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реалізації права на вільні вибори нами було висвітлено в науковій статті «Окремі 

питання діяльності суб’єктів публічної адміністрації щодо реалізації громадянами 

права на вільні вибори: практика Європейського суду з прав людини» [317]. 

Що ж стосується періоду після виборів, включаючи підрахунок голосів, а 

також фіксування та передачу результатів, ЄСПЛ встановив, що період після 

виборів повинен мати чіткі процесуальні гарантії, даний процес повинен бути 

прозорий і відкритий, і спостерігачі від усіх сторін повинні бути допущені до 

участі в процесі, зокрема й представники опозиції. При цьому на думку ЄСПЛ 

більш широкі межі розсуду можуть бути надані державам в питаннях щодо 

надання можливості кандидатам балотуватися на виборах. І ще менш суворий 

контроль з боку ЄСПЛ та інших органів буде застосовуватися до більш 

технічного етапу проведення виборів – підрахунку голосів і підбиття підсумків. 

Проста помилка або неправильність в цьому технічному етапі сама по собі не 

означає порушення чи несправедливість виборів, якщо загальні принципи 

рівності, прозорості, неупередженості та незалежності були дотримані органами 

влади, що проводять вибори. Втім ЄСПЛ зазначає, що Кодекс належної практики 

Венеціанської комісії з питань виборів приділяє значну увагу процесу підрахунку, 

передачі і підбиття підсумків, наполягаючи на тому, що цей процес повинен бути 

прозорим і відкритим, і що спостерігачам і представникам кандидатів повинно 

бути дозволено бути присутнім під час підрахунку голосів і отримувати копії 

оформлених записів [297, с. 170]. Ці докладні рекомендації відображають 

важливість технічних деталей, які можуть мати вирішальне значення для 

забезпечення відкритої і прозорої процедури визначення волі виборців шляхом 

підрахунку виборчих бюлетенів і точної реєстрації результатів виборів по всій 

системі, починаючи з місцевих виборчих дільниць, закінчуючи Центральною 

виборчою комісією. Тут важливо зазначити, що згідно з практикою ЄСПЛ 

ключовим моментом є не сам факт того, що порушення відбулось, а того, чи 

вплинуло це порушення на результат виборів [318, §§ 51, 55–60; 319; 320, § 70]. 

На жаль, в питанні підрахунку голосів та визначення результатів виборів 

творці нового Виборчого кодексу фактично перенесли положення старого 
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законодавства та фактично повторили помилку. Йдеться про встановлення хоча й 

мінімального (на рівні 5 %), але чітко визначеного бар’єру неприпустимих 

зловживань під час проведення виборів. Про неприпустимість подібного 

неодноразово в своїх працях зазначав М. Смокович [278, с. 9].  

Оскільки ЄСПЛ приходить до висновку, що визнання виборів недійсними 

можливе лише у виняткових і особливо серйозних випадках, коли воля народу 

дійсно зазнала впливу виявленими порушеннями, особливої уваги потребує 

урахування даного правила при застосуванні українського законодавства. 

Відповідно до Виборчого кодексу визнання дільничною виборчою комісією 

голосування на виборчій дільниці недійсним можливо у разі встановлення нею 

порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити 

результати волевиявлення виборців, лише конкретно передбачених 

обставин [249]. Втім, як нами вже було зазначено раніше, до критеріїв визнання 

виборів недійсними ЄСПЛ відносить й період до самого дня голосування та етап 

підрахунку голосів і оголошення результатів.  

Враховуючи важливість інформаційного висвітлення виборчого процесу, 

що як сприяє всебічному інформуванню громадян, так і впливає на формування 

їхньої думки, діяльність засобів масової інформації має бути належним чином 

врегульована. Існування в Україні спеціалізованого Закону України «Про пресу та 

інші засоби масової інформації» не дає остаточного розуміння діяльності засобів 

масової інформації під час виборів. Це пояснюється, по-перше, тим, що даний 

законодавчий акт ухвалений ще в 1990 році, і зміни до нього вносились не так 

часто, по-друге, передбачені в ньому законодавчі положення не є достатніми в 

розумінні діяльності засобів масової інформації під час виборів. Зокрема, 

законодавчо встановлене в статті 36 закону положення, відповідно до якого 

перешкоджання з боку службових осіб, державних і громадських органів законній 

професійній діяльності журналістів, примус журналістів до поширення або 

відмови від поширення інформації тягне за собою кримінальну відповідальність з 

одного боку відсилає нас до Кримінального кодексу, у якому відповідний вид 

відповідальності не передбачений, з іншого боку жодним чином не роз’яснює, 
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яким чином межу такого втручання та його характеристики [321]. Можна додати, 

що й Виборчий кодекс передбачає, що інформаційні агентства та засоби масової 

інформації поширюють повідомлення про перебіг виборчого процесу, події, 

пов’язані з виборами, базуючись на засадах достовірності, повноти й точності, 

об’єктивності інформації та її неупередженого подання [249]. Однак цього не 

достатньо для забезпечення всебічного та повного правового регулювання. 

Зважаючи на це, численні рішення ЄСПЛ стають у нагоді національній публічній 

адміністрації. Ці докладні рекомендації відображають важливість технічних 

деталей, які можуть мати вирішальне значення для забезпечення відкритої і 

прозорої процедури визначення волі виборців шляхом підрахунку виборчих 

бюлетенів і точної реєстрації результатів виборів по всій системі, починаючи з 

місцевих виборчих дільниць, закінчуючи Центральною виборчою комісією. Як 

слушно зауважив В. Колесниченко, стаття 3 протоколу № 1 має одну характерну 

рису – у ній наголошується на обов’язку держави організувати вибори. Інакше 

кажучи, громадяни держави не в змозі організувати і провести вибори – це 

обов’язок держави. Багато ж інших прав і свобод вони можуть реалізувати 

самостійно, без посередництва держави [322, с. 83]. Цією думкою ми завершимо 

дослідження даного підрозділу та перейдемо до наступного.  
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2.2 Практика Європейського суду з прав людини як юридична основа 

діяльності публічної адміністрації у сфері утвердження й забезпечення права 

на свободу зібрань та об’єднання 

Важливе місце як в теорії, так і на практиці посідає одне з основних прав 

людини, визнаних в кожній демократичній державі – право на свободу зібрань та 

об’єднання. Наймасовіші зібрання зазвичай відбуваються щодо виборчого 

процесу. Саме тому після розгляду права на вибори, ми перейдемо до аналізу 

права на свободу зібрань та об’єднань. 

М. Самбор в одному зі своїх досліджень, детально проаналізувавши 

законодавство та наукові доробки вчених, наводить власні підходи щодо 

визначення форм мирних зібрань, розрізняючи збори, мітинг, похід, 

демонстрацію [323, с. 267]. О. Клименко наводить свою класифікацію мирних 

зібрань, поділяючи мірні зібрання за формою, терміном проведення, 

масштабністю, приналежністю до певної соціальної групи, віковим критерієм 

організаторів та учасників [325, с. 32]. Зі свого боку О. Тиліпська розглядає сам 

термін адміністративно-правове забезпечення права на мирні зібрання в Україні. 

Під цим терміном дослідниця розуміє комплексне поняття, яке включає в себе 

сукупність норм права, заходів, державних і недержавних інституцій, їхніх 

повноважень і взаємозв’язків між ними, а також гарантій, які покликані сприяти 

неухильному дотриманню й реалізації права на мирні зібрання в Україні, а також 

недопущення його порушення, захисту й відновленню [325, с. 127]. 

Спираючись на наведені вище визначення, зазначимо, що в межах 

адміністративного права, право на свободу зібрань та об’єднання розглядається 

передусім з погляду процедури його реалізації, обов’язковим учасником якої є 

суб’єкти публічної адміністрації. Зокрема, відповідно до вимог ст. 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад та місцевих державних адміністрацій належить 

розв’язання відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, 

маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових заходів; 

здійснення контролю за забезпеченням громадського порядку при їх 



135 
 

проведенні [58]. Цікаву думку в одному зі своїх досліджень висловив Р. Мельник, 

зазначивши, що в майбутньому законі про мирні зібрання повинні існувати так 

звані обмеження обмежень на свободу мирних зібрань. Основним обґрунтуванням 

такого підходу є те, що вільне тлумачення обмежень, про які йдеться в ч. 2 ст. 39 

Конституції України, може призводити до ухвалення рішень про заборону 

проведення мирних зібрань, що за своєю суттю суперечитимуть стандартам 

демократичного суспільства [326, с. 12]. Тим не менше, наразі відповідно до 

ст. 280 КАС, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування негайно 

після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів, 

демонстрацій тощо мають право звернутися до окружного адміністративного суду 

за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких заходів чи 

про встановлення іншого обмеження права на свободу мирних зібрань (щодо 

місця чи часу їх проведення тощо). Зі свого боку організатор (організатори) 

зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших мирних зібрань мають право 

звернутися до адміністративного суду за місцем проведення цих заходів із 

позовною заявою про усунення перешкод та заборону втручання у здійснення 

права на свободу мирних зібрань з боку органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів [84].  

Отже, у названих сферах учасниками відповідних процедуру можуть бути 

як суб’єкти публічної адміністрації, так і суди, для яких юридичним регулятором 

зокрема буде і практика ЄСПЛ. Значення практики ЄСПЛ у сфері мирних зібрань 

для національної правової системи зростало поступово. На перших етапах 

еволюції Конвенції справи цієї категорії практично не розглядали (до 

реформи 1998 р.) [327, с. 55]. Перш ніж перейти до її аналізу в контексті названої 

проблематики, потрібно відзначити, що її роль набуває особливого значення у 

сфері мирних зібрань, адже в Україні до сьогоднішнього дня не ухвалено закон, 

який би унормував порядок реалізації відповідного права. М. Ставнійчук слушно 

стверджує, що практика проведення мирних зібрань, аналіз відповідного 

законодавства, аналіз судової практики в межах національного правосуддя, а 

також практики ЄСПЛ, які врегульовують питання у сфері права на свободу 
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мирних зібрань, свідчать про сформування спільного бачення щодо системної 

проблеми – існування законодавчої прогалини у правовому регулюванні свободи 

мирних зібрань [328, с. 142–143]. Деякі дослідники зауважують, що із ч. 1 ст. 92 

Конституції України випливає, що реалізація права на свободу зібрань в Україні 

може визначатися виключно законами України, а не іншими актами. Зокрема, на 

їх переконання, спосіб реалізації свободи зібрань не може визначатися актами 

органів виконавчої влади або місцевого самоврядування [329, с. 8]. З іншого боку, 

варто зазначити, що навіть наявні національні нормативні акти, на жаль, не можна 

визнати досконалими в частині гарантування та реалізації прав громадян, що 

знову і знову змушує національних суб’єктів правозастосування спиратися на 

практику ЄСПЛ, яка, відповідно, вимагає свого детального аналізу. 

Переходячи до виконання поставленого завдання, зазначимо, що практика 

ЄСПЛ дає можливість не тільки усунути прогалини національного законодавства, 

а й виробити єдині підходи та стандарти діяльності в даній сфері публічної 

адміністрації загалом. Зазначимо, що стаття 11 ЄКПЛ хоча і є однією з 

основоположних, проте вона не виступає повністю самостійною за своєю суттю. 

Наразі йдеться про те, що вона є своєрідним засобом сприяння реалізації свободи 

вираження поглядів, проголошеної в статті 10 ЄКПЛ [330, с. 18]. Погоджуючись 

із наведеною думкою, додамо, що головною метою проведення мирного зібрання 

чи утворення відповідного об’єднання є донесення до соціуму тієї або іншої 

думки, поглядів, бажань тощо. Для досягнення цієї мети люди об’єднуються, 

збираються разом для мирного обговорення, спільно формують свою думку та 

виражають її. Власне це і дозволяє зробити висновок про те, що стаття 11 ЄКПЛ є 

певним продовженням статті 10 ЄКПЛ, проявляючи себе як певна форма 

реалізації свободи вираження поглядів та думок. Про це у своїх рішеннях 

систематично зазначає і сам ЄСПЛ, вказуючи, що захист особистої думки, що 

забезпечується статтею 10 Конвенції, є однією з цілей свободи мирних зборів, що 

підпадають під дію статті 11 Конвенції [331, § 37; 332, § 28; 333, § 26.]. Тому, 

незважаючи на те, що стаття 11 Конвенції грає автономну роль і має конкретну 

сферу дії, її потрібно розглядати в контексті статті 10 Конвенції, зокрема в тих 
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випадках, коли метою здійснення свободи зібрань є вираз особистих думок [334; 

335, § 37; 336, § 41], а також забезпечення майданчика для дискусії в суспільстві і 

відкрите вираження протесту [337, § 62; 338, § 42; 339]. Це, власне, стосується 

відомою мірою і рішень Суду, ухвалених із метою гарантування прав, закріплених 

у названих статтях Конвенції.  

При цьому важливо звернути увагу також і на те, що стаття 11 ЄКПЛ 

об’єднує в собі два хоча і взаємопов’язані між собою, проте самостійні права – 

право на свободу зібрань та право на об’єднання, що обумовлює потребу їх 

окремого аналізу через призму практики Суду. Це завдання буде виконано нами 

за такою схемою: 

1) у межах права на свободу зібрань з’ясуємо: 

▪ категорії осіб, які охоплюються змістом статті 11 ЄКПЛ; 

▪ можливі місця проведення мирних зібрань у розумінні статті 11 ЄКПЛ; 

▪ зміст категорії «мирність» у розумінні статті 11 ЄКПЛ; 

2) у межах права на свободу об’єднання з’ясуємо: 

▪ що включає в себе поняття «об’єднання» у значенні статті 11 ЄКПЛ; 

▪ позитивні обов’язки держави щодо реалізації громадянами права на 

свободу об’єднання; 

▪ негативні обов’язки держави щодо реалізації громадянами права на 

свободу об’єднання та право на негативну свободу об’єднання. 

Категорії осіб, які охоплюються змістом статті 11 ЄКПЛ 

Стаття 39 Конституції України проголошує: «Громадяни мають право 

збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про 

проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи 

місцевого самоврядування». Як бачимо, у даній статті законодавець обмежився 

поняттям «громадяни», наділивши таким чином лише цю групу фізичних осіб 

правом, що охоплюється статтею 39 Конституцією України. Додамо, що 

законодавець в цілому не є послідовним в розділі ІІ Конституції України, а саме в 

статтях, присвячених правам та свободам людини і громадянина. Так, якщо в 

одних статтях використовується поняття «кожен» (статті 28-31), в інших – 
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«громадяни України» (статті 25, 36), то в деяких, як в нашому випадку, 

законодавець обмежується поняттям «громадянин» (стаття 39). Тож виникає 

логічне запитання, яка саме категорія осіб підпадає під силу дії статті 39 

Конституції України? Зважаючи на те, що в попередніх розділах дисертаційного 

дослідження нами вже була обґрунтована думка щодо пріоритетності ЄКПЛ 

порівняно з іншими національними джерелами права, зокрема й Конституції 

України, наголосимо, що при тлумаченні даної статті 39 Конституції України не 

може існувати звуженого підходу. Наприклад, незважаючи на те, що статтями 8 та 

9 Основного Закону ФРН право на зібрання та об’єднання надано «усім німцям», 

тобто саме громадянам країни, німецькі вчені вказують, що на відміну від статей 

8 та 9 Основного закону, які є цивільними правами, стаття 11 ЄКПЛ є правом 

людини і, незалежно від громадянства, належить кожному, хто підпадає під 

юрисдикцію держави-члена Конвенції згідно зі статтею 1 ЄКПЛ [200, s. 1169–

1170]. 

Розібравшись із питанням фізичних осіб як суб’єктів права на свободу 

мирних зібрань та об’єднань, перейдемо до наступного етапу дослідження та 

проаналізуємо категорію «юридичні особи» як суб’єкти зазначеного права. 

На перший погляд як право на спілкування, так і право на свободу мирних 

зібрань є правом, яким наділені передусім окремі індивіди. Юридичні ж особи як 

такі не можуть збиратися в тому розумінні, як це зазначено в статті 11 ЄКПЛ. 

Однак, на відміну від багатьох інших статей ЄКПЛ, очевидно, що положення 

статті 11 у відомій мірі можуть бути реалізовані і юридичними особами, зокрема у 

випадку, коли останні будуть представлені у статусі організаторів зборів, 

запрошувати до участі в цих зборах своїх членів та інших осіб тощо. У цьому 

випадку є лише одне важливе застереження – такі юридичні особи повинні бути 

юридичними особами приватного права. Таке твердження вироблено нами, 

зважаючи на такі два аспекти: по-перше, сама суть функціонування ЄСПЛ 

полягає в розгляді справ щодо дотримання державами їхніх зобов'язань за 

Конвенцією та протоколами до неї (стаття 19 ЄКПЛ) [19], а отже, особи 

публічного права як такі, що самі вже є «державою», не можуть виступати проти 
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неї; отже, ми логічно підходимо до другої тези – стороною в судовому розгляді 

можуть бути лише окремі приватні особи та неурядові організації, групи осіб 

(стаття 34) [19]. На даному етапі нам варто вирішити, що розуміється під 

неурядовими організаціями та чи є вони суб’єктами приватного права. Вчені по-

різному підходять до питання визначення «неурядова організація», вказуючи, що 

це є об’єднання фізичних та/або юридичних осіб на добровільних засадах, яке не 

підпорядковується державним структурам, діє на некомерційній основі та має на 

меті задоволення партнерських інтересів влади, бізнесу і громади [340, с. 76], 

громадські організації, які, будучи неприбутковими, незалежними та не 

підпорядкованими урядовим та комерційним структурам, захищають інтереси 

окремих груп громадян шляхом активної взаємодії з державною владою [341, 

с. 234]. Як бачимо, науковці вже в самій дефініції поняття «неурядова 

організація» ототожнюють її з громадським об’єднанням. Закон України «Про 

громадські об’єднання» не дає визначення неурядової організації, хоча й 

неодноразово використовує це поняття в тексті закону [63]. Громадське 

об’єднання вказаний Закон визначає як добровільне об'єднання фізичних осіб 

та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних, та інших інтересів. Зважаючи на зазначене, ми можемо зробити 

висновок, що неурядові організації також є суб’єктами приватного права, а отже, 

незалежно від роду їх діяльності та навіть співпраці з державними органами, вони 

мають право на захист своїх порушених прав та інтересів в Європейському суді. 

Втім, якщо з одного боку, дія статті 11 ЄКПЛ не поширюється на юридичні особи 

публічного права, це не позбавляє права окремих працівників даних юридичних 

осіб реалізовувати свої права. Йдеться про основні права даних категорій осіб, 

наприклад, працівники університетів (незважаючи на те, що вони є працівниками 

установи публічного права, можуть реалізовувати свої права на отримання 

стипендій, працівники компаній теле- та радіозв’язку в межах свобод мовлення 

тощо).  
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Численні справи, що розглядалися ЄСПЛ в контексті реалізації права на 

свободу зібрань та об’єднання, у яких стороною виступали певні організації чи 

групи осіб, свідчать про підтвердження наведеної нами думки. А саме, «Trade 

Union of the Police in the Slovak Republic and others v. Slovakia» (case 

11828/08) [342], «Ukrainian Media Group v. Ukraine» (case 72713/01) [343]. 

Потрібна мінімальна кількість осіб для реалізації права, зазначеного в 

статті 11 ЄКПЛ 

Повертаючись до тексту статті 11 ЄКПЛ, виходячи з самого її 

формулювання, ми робимо висновок про ще одну характерну рису – для 

досягнення поставленої мети люди об’єднуються, збираються разом для мирного 

обговорення, спільно формують свою думку та спільно виражають її. Із даного 

формулювання ми можемо виокремити одну характерну рису – спільність. І хоча 

ЄСПЛ у своїй практиці прямо не озвучує спільну концепцію проведення зборів, 

виходячи з рішення Plattform «Ärzte für das Leben v. Austria» можна зробити 

висновок, що важливою ознакою права на зібрання є спільні дії заради досягнення 

спільних ідей чи інтересів [344]. 

Здавалося б, виходячи з вищезазначеного, а також зважаючи на 

формулювання «з іншими особами» у тексті статті 11 ЄКПЛ це означає, що під 

час реалізації права на свободу мирних зібрань має бути не менше двох осіб. 

Західні вчені щодо цього слушно зазначають, що оскільки основна увага в межах 

статті 11 ЄКПЛ приділяється колективному здійсненню основних прав, було б 

нелогічно припускати, що три або навіть більше особи повинні бути потрібні для 

можливості реалізації даного конвенційного права [200, s. 1175]. Однак як 

зазначив сам ЄСПЛ, у контексті статті 11 ЄКПЛ також можлива одноособова 

зустріч (зустріч із однією людиною). Дане твердження ґрунтується на висновку 

ЄСПЛ у справі «Ruen Andersson v. Sweden», у якій Комісія відзначає, що заявник 

самостійно клопотав і отримав дозвіл на проведення демонстрації, а також 

фактично сам і провів її [345]. Однак це лише поодинокі випадки, в більшості 

ситуацій не тільки ЄСПЛ, а й інші міжнародні органи притримуються такої 

позиції. Демонстрація або пікетування, здійснюване однією людиною, не 
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охоплюється міжнародно-правовими гарантіями – у цьому випадку йдеться про 

свободу вираження поглядів, яка також підлягає правовій охоронній, однак вже 

поза межами статті 11 ЄКПЛ [346; 347]. 

Отже, згідно з практикою ЄСПЛ, суб’єкти публічної адміністрації мають 

орієнтуватися на те, що кожен, тобто будь-яка фізична особа, а також юридичні 

особи приватного права, мають право скористатися правом, передбаченим ч. 1 

ст. 39 Конституції України та ст. 11 ЄКПЛ.  

Місце проведення мирних зібрань в розумінні статті 11 ЄКПЛ 

Стаття 11 ЄКПЛ не містить інформації щодо місця, де має відбуватись 

зібрання. Так, після прочитання статті відкритим залишається питання, чи має 

мирне зібрання відбуватись під відкритим небом, чи зібрання людей в закритому 

просторі також вважатиметься таким, що підпадає під дію статті 11 ЄКПЛ. 

Аналізуючи практику ЄСПЛ, можна зробити висновок, що діапазон захисту статті 

11 ЄКПЛ поширюється на обидва типи зібрання. Зокрема, під час розв’язання 

справи «Cisse v. France» (заява № 51346/99) [348, § 39] ЄСПЛ не заперечував, що 

незважаючи на те, що мирне зібрання відбувалось в приміщенні церкви, дані дії 

учасників зібрання потрібно розглядати в контексті статті 11 ЄКПЛ. Зважаючи на 

це, намагання влади спровадити людей з церкви, було проаналізовано ЄСПЛ на 

предмет втручання держави в реалізацію людьми свободи мирних зібрань. 

За загальним правилом організатори мирного зібрання самостійно 

визначають дату, час та місце його проведення, повідомляючи про це відповідні 

органи влади. На практиці, тим не менш, виникають випадки, коли органи влади 

своїми локальними актами обмежують місце для проведення мирних зібрань або 

визначають перелік місць, де їх можна проводити, або де мирні зібрання не 

допускаються [349, с. 11]. Такі обмежувальні акти в подальшому використовують 

суди, коли вони розглядають справи стосовно мирного зібрання. Наприклад, 

Київський апеляційний адміністративний суд в ухвалі від 29 вересня 2010 р. 

№ 11546054 застосував рішення Київської міської ради від 29 червня 2000 р. 

№ 225/946 «Про особливості організації і проведення культурно-масових заходів 

та загальнодержавних свят в центральній частині м. Києва», згідно з яким «в 
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центральній частині м. Києва дозволяється проводити культурно-масові заходи 

тільки загальнодержавного значення в дні національних свят» [350]. Викладене 

свідчить, що хоча за формальними ознаками ухвалення подібних актів відповідає 

букві закону, адже знаходиться в межах компетенції даних суб’єктів публічної 

адміністрації, розглядаючи втім дані акти на предмет їх відповідності 

дотриманню прав людини, ми можемо зробити висновок щодо їх обмежувального 

характеру. Підтвердити висловлену нами думку можливо, наводячи приклади 

численних рішень ЄСПЛ, у яких Суд чітко вказує на обов’язку суб’єктів 

публічної адміністрації не лише захищати право мирно збиратися, а й утриматися 

від безпричинних непрямих обмежень цього права [351, §§ 36–37]. Продовжуючи 

цю думку, ЄСПЛ додає, що, хоча, основним предметом статті 11 є захист 

громадянина від свавільного втручання влади в процес застосування гарантованих 

прав, мають бути також дотримані зобов'язання по ефективному здійсненню цих 

прав [352, § 57]. Говорячи про подібні обмеження, М. Середа зазначає, що при 

розв’язанні питання щодо балансування прав учасників мирного зібрання і 

суспільного інтересу на безперешкодне використання транспортних комунікацій, 

ЄСПЛ широко використовує в своїй практиці принцип пропорційності. Зокрема, 

виходячи з практики ЄСПЛ, мирне зібрання не може проводитися без завчасного 

повідомлення, має обмежуватись невеликим географічним простором, а органи 

влади повинні мати можливість забезпечити об’їзні шляхи [353, с. 85]. 

Отже, порушенню прав осіб на мирні зібрання передують рішення, ухвалені 

місцевими органами влади, які пізніше застосовуються адміністративними судами 

та призводять до порушення права на мирне зібрання в найвищому його прояві – 

у забороні його проведення. Крім того, нерідко заборону проведення мирного 

зібрання суд аргументує тим, що в даний день, час чи в даному місці вже буде 

проходити інше зібрання. Таке рішення суду, з погляду позиції ЄСПЛ також може 

видаватись сумнівним. ЄСПЛ стверджує, якщо будь-яка ймовірність напруги й 

гарячого обміну думками між протилежними групами у процесі демонстрації 

слугує підставою для заборони проведення мирного зібрання, то в такому випадку 

не тільки заборона такого мирного зібрання є незаконною, а й такий факт до того 
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ж позбавляє суспільство можливості почути інші погляди з будь-якого питання, 

яке посягає на думку більшості [354]. Продовжуючи цю думку, ЄСПЛ вказує, що 

одночасні контрдемонстрації є допустимими в сучасному демократичному 

суспільстві, з метою недопущення заборони вираження поглядів та думок тих чи 

інших категорій населення, надаючи пріоритет іншим [355, §§ 43–45].  

Ведучи мову про обов’язок завчасного сповіщення, С. Іщук в одному із 

своїх досліджень наводить низку можливих проблем, пов’язаних із такою 

вимогою. Серед них вчений зазначає зокрема й те, що процес повідомлення не 

повинен бути обтяжливим або бюрократизованим; термін попередньої подачі 

повідомлення не повинен бути занадто великим, але при цьому слід передбачити 

достатньо часу до заявленої дати проведення зібрання для того, щоб відповідні 

державні органи мали можливість провести планування і підготовку до заходу 

тощо; потрібно, щоб посадова особа, яка одержала повідомлення, видала 

письмове підтвердження його отримання, у якому недвозначно підтверджується, 

що організатори зборів виконали відповідні вимоги до таких повідомлень [356, 

с. 138–140]. Ще далі йде Венеціанська комісія, яка вказує, якщо державні органи 

не дають негайної відповіді на повідомлення, то організатори публічних зборів 

можуть продовжувати заплановану діяльність відповідно до умов, зазначених у 

повідомленні, без будь-якого обмеження [357]. 

Отже, практика ЄСПЛ конкретизує положення ст. 11 ЄКПЛ, зобов’язуючи 

суб’єкти публічної адміністрації залишати за організаторами та учасниками 

мирного зібрання право на вибір дати, часу та місця його проведення, яке може 

відбуватись як під відкритим небом, так й «за зачиненими дверима». 

«Мирність» у розумінні статті 11 ЄКПЛ 

Як у статті 11 ЄКПЛ, так і в статті 39 Конституції України зазначено, що 

громадяни мають право збиратися лише мирно та без зброї. Це змушує нас більш 

детально розглянути зміст категорії «мирність», яка, відповідно, виступає 

потрібною умовою реалізації названого права.  

Аналіз практики ЄСПЛ показує, що під час розв’язання спорів, пов’язаних 

зі статтею 11 Конвенції, він доволі часто звертався до категорії «мирність», 
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розглядаючи її під різними кутами. Так, у вже згаданому вище рішенні «Cisse v. 

France» було наголошено на тому, що збори не може бути визнано мирними, якщо 

результатом проведення таких зборів є порушення громадського порядку (до того 

ж варто зауважити, що категорія «громадський порядок» в українському 

законодавстві є невизначеною, а тому на практиці це призводить до суттєвих 

проблем). В інших своїх рішеннях ЄСПЛ дещо розширив свій погляд на зміст 

«мирності», наголосивши на тому, що характер мирності зібрання має бути 

наявний не тільки в самих його учасників, а й повинна бути виключена сама 

можливість порушення миру з боку інших людей також. Побоювання (учасників 

чи влади) вірогідності застосування фізичного насильства з боку противників 

мирного зібрання не може перешкоджати можливості відкрито висловлювати 

свою думку з актуальних питань, що зачіпають суспільство [344, § 32]. 

Можливість насильницьких контрдемонстрацій чи можливість долучення до 

демонстрації екстремістів з насильницькими намірами не може як таке відібрати 

право на свободу мирних зібрань. Поняття «мирне зібрання» при цьому не 

охоплює ті випадки, де організатори та учасники мають насильницькі наміри, що 

з самого початку призводять до масових заворушень [358; 359]. При цьому 

агресивні лозунги, певна атрибутика у вигляді прапорів, плакатів з написами тощо 

варто розуміти як загальне вираження невдоволеності та протесту, а не як заклик 

до насильницький дій [360, § 27]. Мирність зібрання може бути наявна й тоді, 

коли думки та погляди членів зібрання є «незручними» для влади або викликають 

негативні емоції в інших членів суспільства [361, § 86]. Якби будь-яка ймовірність 

напруженості й «гарячого протистояння» між протиборчими групами осіб під час 

демонстрації вимагала його заборони, суспільство зіткнулося б з позбавленням 

можливості почути різні думки з будь-якого питання, яке ображає чутливість 

думки більшості [362, § 77]. Крім того, ЄСПЛ зазначає й про те, що той факт, що 

група осіб вимагає автономії або навіть відділення частини території країни, що 

вимагає фундаментальних конституційних і територіальних змін, не може 

автоматично виправдовувати заборону проведення мирних зброів. Вимога 

територіальних змін у промовах і демонстраціях не означає автоматично загрозу 
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територіальній цілісності країни і національній безпеці [361, § 97]. З цього 

випливає, що подібна різноманітність та суперечність думок в суспільстві в 

більшості випадків стає зрозумілою ще до того, як влада ухвалить відповідне 

рішення про проведення мирного зібрання чи в його відмові. І в цьому контексті 

ЄСПЛ прямо заявляє, що обов’язок доведення наявності порушення мирності 

майбутнього мирного зібрання  повністю лягає на органи державної влади [360, 

§ 23]. Влада не повинна уникати даного обов’язку доказування, накладаючи 

необґрунтовану заборону на проведення зібрання чи на участь певних конкретних 

насильницьких, на думку влади, груп осіб, або висуваючи особливі вимоги до 

організаторів проведення зібрання. Національні органи влади мають достатньо 

широкий обсяг повноважень під час оцінки ситуації для того, щоб заздалегідь не 

допустити настання певних форс-мажорних обставин [361, § 90]. 

Додаткове питання виникає при проведенні масових зібрань. Зокрема, як 

оцінювати насильниці дії окремих учасників мирного зібрання. Вочевидь 

зважаючи на однозначно великий розмір події, апріорі не можна виключати 

можливість влаштування бунтів, здійснення насильницьких дії або іншу 

поведінку, яка сама по собі не є мирною і навіть передбачуваною, виходячи з 

самої тематики проведення зібрання. Однак якщо одного цього було б достатньо 

для заборони проведення мирного зібрання або для розпуску зібрання після його 

початку, то захист основних прав для більшості мирної частини зібрання був би 

однозначно порушений, оскільки невідповідна поведінка окремих осіб не може 

впливати на процес проведення зібрання в цілому, навіть якщо така негативна 

поведінка притаманна самим учасникам зібрання, а не контрдемонстрантам. 

Перевірка допустимості, тобто чи не перевищений допустимий поріг шкоди, є 

обов’язком відповідних національних компетентних органів. У цьому відношенні 

ЄСПЛ може лише перевіряти чи була оцінка цих компетентних органів проведена 

належним чином відповідно до тлумачення даного права ЄСПЛ [361, § 87]. 

Зважаючи на це, можна говорити про те, що обов’язком держави є 

дотримати право громадян провести мирне зібрання. Зокрема, у рішенні «Ouranio 

Toxo and others v. Greece», ЄСПЛ було зазначено, що поліція держави мала б 
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розумно передбачити небезпеку того, що напруженість у суспільстві з боку 

опонентів учасників мирного зібрання переросте в акти насильства і прямі 

порушення свободи об’єднання громадян. Тому державі належало вжити 

відповідних заходів для попередження або хоча б для стримування актів 

насильства. У випадках, коли державою не вжито належних заходів, ЄСПЛ 

вважає порушенням суб’єктів публічної адміністрації гарантованих 

міжнародними актами прав. Так, в іншому зі своїх рішень ЄСПЛ вказує, що 

органи влади вдалися до радикального та неправомірного засобу, відмовляючи 

громадянину в самій можливості реалізації його права на свободу мирних зібрань, 

а подібна повна заборона проведення мирного зібрання не може бути 

виправдана [363]. 

У рішенні «Djavitan v. Turkey» (заява № 20652/92) ЄСПЛ також зазначив, 

що ймовірна небезпека порушення мирності зібрання не повинна бути уявною. 

Вона має ґрунтуватись на конкретних фактах чи даних про наявність реальної 

загрози миру в суспільстві. ЄСПЛ вказує, що будь-яке обмеження права на 

свободу мирних зібрань можливо лише в тому випадку, коли реальну небезпеку 

дійсно можна побачити [352, §§ 36–37]. Окрім цього, на думку ЄСПЛ, для того 

щоб забезпечити нормальне проведення мирного зібрання громадян, політичного, 

культурного чи іншого характеру, важливо вжити превентивних заходів щодо 

дотримання безпеки, таких, наприклад, як присутність у місцях проведення 

демонстрацій служб надання першої допомоги [351, § 57]. 

Зазначена практика ЄСПЛ створює потрібні стандарти реалізації права на 

мирні зібрання, яких суб’єкти публічної адміністрації повинні дотримуватись у 

своїй діяльності. Конкретизуючи категорію «мирність», що є ключовою в питанні 

проведення мирних зібрань, ЄСПЛ сформулював такі критерії, що служать 

відправним пунктом для суб’єктів публічної адміністрації під час ухвалення 

рішень: 

- потреба відсутності в учасників зібрання зброї або її легальна наявність, 

однак відсутність мети її застосування; 
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- відсутність мети та бажання застосування насильницьких намірів в 

організаторів та учасників зібрання; 

- оцінка закликів та лозунгів зібрання, зокрема державного чи політичного 

характеру; 

- зважання на можливість прояву активних немирних дій 

контрдемонстрантів мирного зібрання або запланованої провокативної поведінки 

невдоволеної метою проведення мирного зібрання частини населення. 

Більш детально категорія «мирність» була розглянута нами в статті «Деякі 

аспекти розуміння категорії «мирність» в практиці Європейського суду з прав 

людини як умова забезпечення права на мирні зібрання та об’єднання» [364]. 

Поняття «об’єднання» у значенні статті 11 ЄКПЛ 

У законодавстві відсутнє визначення терміна «об’єднання» як 

узагальнюючого широко поняття для усіх галузей. Н. Гаєва на підставі аналізу 

статті 36 Конституції України, приходить до висновку, що конституційне право 

на свободу об’єднання є правовою підставою утворення, організації та діяльності 

об’єднань громадян, до яких належать, зокрема, політичні партії, професійні 

спілки та інші громадські організації [365, с. 433]. Говорячи про види об’єднань, 

потрібно зазначити про ще один вид об’єднань, який все частіше стає предметом 

досліджень у контексті публічного управління. Йдеться про саморегулівні 

професії. Аналізуючи це питання, дослідники приходять до висновку, що в 

Україні існують такі види організацій саморегулівних професій як об’єднання 

адвокатів, нотаріусів, аудиторів, оцінювачів, арбітражних керуючих. 

Представники подібних професій не є державними службовцями чи 

представниками органів державної влади. Втім, деякі науковці, засновуючи свої 

позиції на тому, що таким суб’єктам притаманні всі ознаки суб’єктів публічної 

адміністрації, а також на тому, що організації саморегулівних професій є 

учасниками розв’язання публічно-правових спорів в порядку адміністративного 

судочинства, вважають, що організації саморегулівних професій є суб’єктами 

публічної адміністрації та виконують владно управлінські-функції [366, с. 136–

137]. 
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Розібратись із тим, які типи об’єднань охороняються статтею 11 ЄКПЛ, нам 

допоможе практика ЄСПЛ. Як видно зі змісту статті 11, у ній не міститься 

визначення терміна «об’єднання». Тому ключовим у його розумінні є сенс, який 

надається цьому терміну прецедентним правом ЄСПЛ. Певно, у даному випадку 

слід мати на увазі концепцію «автономності понять», що містяться в ЄКПЛ. Ці 

поняття в контексті ЄКПЛ можуть мати інший зміст і обсяг, ніж ті ж поняття в 

національних правових системах. ЄСПЛ неодноразово у своїх рішеннях, хоча й 

побічно, однак давав роз’яснення щодо цього, що дозволяє зробити узагальнюючи 

висновки. Зокрема, ЄСПЛ сам зазначає, що якби договірні держави могли на свій 

розсуд, класифікуючи об’єднання як «суспільну» або «квазіадміністративну» 

асоціацію осіб, виключити її зі сфери дії статті 11, це надало б їм таку свободу, що 

це могло б привести до результатів, несумісним з цілями та значеннями 

Конвенції, які полягають в захисті прав, не є теоретичними або ілюзорними, а 

практичними й ефективними [367, § 33]. Водночас, не забороняючи існування так 

званих «квазіадміністративних» об’єднань, ЄСПЛ говорить, що право на свободу 

об’єднання належить тільки до сфери приватного права. Інститути публічного 

права не вважаються «об’єднаннями» в розумінні статті 11 ЄКПЛ. Справді, в 

останньому реченні пункту 2 цієї статті чітко вказується на те, що держава 

зобов’язана поважати свободу об’єднання своїх службовців, але при цьому 

допускається можливість запровадження законних обмежень на здійснення прав, 

передбачених цією статтею, особами, які входять до складу збройних сил, поліції 

чи адміністративних органів держави [368, § 37]. Однак, такі обмеження мають 

бути обґрунтованими та потрібними в демократичному суспільстві. Щодо цього 

ЄСПЛ не поділяє погляд, згідно з яким термін «законних» у другому реченні 

пункту 2 статті 11 вимагає лише наявності в національному законодавстві 

відповідних положень, на яких мають ґрунтуватися обмеження, про які йдеться, а 

також недопущення запровадження свавільних обмежень, і не містить у собі 

вимоги пропорційності обмеження [369]. Більше того, на думку ЄСПЛ, на 

державу покладається обов’язок продемонструвати правомірність тих чи інших 

обмежень, встановлених стосовно права таких осіб на об’єднання. Суд також 
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визнає, що тих державних службовців місцевих органів влади, які не залучені до 

управління державою як такого, не можна, в принципі, розглядати як «осіб, що 

входять до складу адміністративних органів держави» і, відповідно, не можна 

вважати, що на такій підставі їхнє право на організацію та створення профспілок 

підлягає обмеженням [370, § 50]. Комітет Міжнародної організації праці з питань 

свободи об’єднання висловив такі самі міркування стосовно державних 

службовців місцевих органів влади. На думку Комітету, державні службовці 

місцевих органів влади повинні мати фактичну можливість створювати 

організації на свій вибір, і такі організації повинні мати повне право 

забезпечувати й захищати інтереси працівників, яких вони представляють [370, 

§ 39]. Правові акти, розроблені в межах діяльності європейських організацій, 

також свідчать про те, що забезпечення можливості для державних службовців 

користуватися основним правом на об’єднання стало принципом, який набув 

досить широкого визнання серед держав-членів цих організацій. Наприклад, 

стаття 5 Європейської соціальної хартії гарантує право працівників і роботодавців 

створювати місцеві, національні або міжнародні організації для захисту своїх 

економічних і соціальних інтересів та вступати в такі організації. Національне 

законодавство може передбачати часткове обмеження такого права стосовно 

працівників поліції, а також його повне або часткове обмеження стосовно 

військовослужбовців, але можливість запровадження таких обмежень стосовно 

інших осіб, які входять до складу адміністративних органів держави, не 

передбачається. Право на об’єднання державних службовців також визнав 

Комітет Міністрів Ради Європи у своїй рекомендації R (2000) 6 «Про статус 

державних службовців в Європі», принцип № 8 якого проголошує, що державні 

службовці повинні користуватися такими самими правами, що і всі громадяни, і 

що їхні профспілкові права можуть обмежуватися в законному порядку лише 

мірою, потрібною для забезпечення належного здійснення ними своїх публічно-

правових функцій [371]. 

У практиці ЄСПЛ наявні випадки визнання порушення статті 11 ЄКПЛ у 

зв’язку із незаконною забороною державним службовцям на створення 
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профспілки. Зокрема, посилаючись на рішення Суду у справі [370, § 36], в іншому 

своєму рішенні ЄСПЛ дійшов висновку, що, оскільки не було конкретних доказів 

того, що діяльність профспілки представників державного сектору становила 

загрозу суспільству чи державі, держава-відповідач, відмовившись визнати 

правосуб’єктність профспілки заявників, не виконала таким чином свого 

обов’язку із забезпечення прав, закріплених у статті 11 ЄКПЛ [372]. Суд також 

бере до уваги той факт, що рівень профспілкового членства у державному секторі 

зазвичай більше ніж у приватному, що є яскравою ознакою створення для цього 

Договірними державами сприятливих юридичних і адміністративних умов. Та 

невелика кількість обмежень, що діє в більшості Договірних держав, стосується 

лише тих, хто обіймає судову посаду, працівників поліції та пожежної охорони, 

тимчасом як найсуворіші обмеження (аж до повної заборони членства у 

профспілці) залишаються діяти стосовно військовослужбовців [372]. Проте 

відкритим в даному випадку залишається питання щодо медичних працівників, 

працівників галузі освіти та інших представників бюджетних сфер. Той факт, що 

частина друга статті 11 ЄКПЛ переважно допускає обмеження щодо державного 

адміністративного персоналу, не поширюється на вищезазначені нами категорії 

осіб. Хоча згідно з пунктом 2 статті 8 Міжнародного пакту про економічні, 

соціальні і культурні права, який стосується такого самого права, особи, які 

входять до складу адміністративних органів держави, належать до категорій осіб, 

стосовно яких допускаються обмеження, стаття 22 Міжнародного пакту про 

економічні, соціальні і культурні права, схожа за формулюванням на статтю 11 

ЄКПЛ, передбачає, що держава має право запроваджувати обмеження щодо 

користування правом на свободу об’єднання лише стосовно осіб, які входять до 

складу збройних сил і поліції, і до того ж не згадуються особи, які входять до 

складу адміністративних органів держави [373].  

Водночас ЄСПЛ залишає відкритим питання про те, чи може позиція 

вчителя бути охоплена можливістю обмеження права на об’єднання відповідно до 

частини другої статті 11 ЄКПЛ, зазначаючи при цьому, що в межах даної статті 

поняття «публічна адміністрація» слід тлумачити вузько, зважаючи на посаду, яку 
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обіймає відповідна особа. І навіть якщо розглядати, наприклад, вчителів як 

частину публічного управління, потенційна небезпека, створювана ними, не є 

достатньою для того, щоб переконливо встановити, що потрібно було в 

демократичному суспільстві заборонити таким категоріям осіб право на вільне 

вираження своїх поглядів, зокрема у формі об’єднання з іншими [374, §§ 59–61, 

68]. В іншому рішенні ЄСПЛ вже йшлося про лікарів, які були тимчасово 

відсторонені від роботи та діяльність яких регулює професійна організація, 

безуспішно скаржилися на те, що їх зобов’язують вступати до цієї організації та 

підкорятися її дисциплінарним органам. Беручи до уваги статус організації як 

інституту публічного права, її функції контролю за медичною діяльністю і 

ведення реєстру лікарів-практиків, а також її адміністративні, нормотворчі та 

дисциплінарні повноваження, ЄСПЛ постановив, що мало значення й те, що 

лікарів не обмежували в праві створювати власні професійні асоціації й вступати 

до них («Albert and le Compte v. Belgium», case 7299/75, які стосуються 

лікарів [375]; «A and others v. Spain», case 13750/88, які стосуються колегій 

адвокатів [376]; «Barthold v. Germany», case 8734/79, що стосуються ветеринарних 

хірургів [377]).  

Натомість в іншому своєму рішенні ЄСПЛ прийшов до такого висновку 

щодо об’єднання лікарів. Організація об’єднання лікарів, що існувала у Франції в 

середині 80-х років, виконувала надзвичайно важливі функції для усієї медичної 

спільноти. Однак ЄСПЛ воно було визнано таким, що в загальній сукупності усіх 

покладених на дане об’єднання функцій, містить занадто багато з них таких, що 

мають публічний характер (головна з них – здійснення контрольних повноважень 

за професійною діяльністю лікарів), для виконання яких використовуються 

адміністративні та дисциплінарні процедури, властиві публічній владі, назвавши 

його інститутом публічного права та таким, що не розглядається як об’єднання в 

значенні статті 11 ЄКПЛ [378]. 

В одному із рішень, ЄСПЛ, надаючи пояснення статусу французького 

муніципального об’єднання мисливців у значенні статті 11 ЄКПЛ, зазначив, що 

свобода думки й переконань і свобода вираження думок, що гарантуються 
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статтями 9 і 10 ЄКПЛ, будуть мати дуже обмежену сферу дії, якщо вони не 

будуть супроводжуватися гарантією того, що люди можуть ділитися своїми 

переконаннями або ідеями в суспільстві з іншими, особливо через асоціації 

людей, які мають однакові переконання, ідеї чи інтереси. Тому термін 

«об’єднання» має автономне значення; класифікація в національному 

законодавстві має тільки відносну цінність і має не більше ніж відправну 

точку [379]. Продовжуючи свою думку в іншому зі своїх рішень, ЄСПЛ вказав, 

що хоча громадсько-правові організації фундаментально виходять за межі статі 11 

ЄКПЛ [380, § 31], однак для значення статті 11 ЄКПЛ не має такого значення, чи 

охоплюється діяльність того чи іншого об’єднання державним або приватним 

правом відповідно до національного законодавства, оскільки в іншому випадку 

держави-члени обмежать сферу права, наданого статтею 11 ЄКПЛ, шляхом 

створення відповідних правових положень для визначення основ діяльності самих 

об’єднань. Отже, поняття об’єднання має тлумачитися автономно. У даному 

питанні вирішальною є не формальна класифікація, набагато більшого значення 

має відповідь на питання, чи наявні у відповідному об’єднанні приватні особи, які 

добровільно переслідують спільну мету, на підставі законодавства, що загалом 

застосовується до асоціацій [133, § 76–79]. 

Отже, практика ЄСПЛ свідчить, що ст. 11 ЄКПЛ має інтерпретуватись 

більш широко, не обмежуючись лише текстом самої ЄКПЛ. У контексті 

діяльності суб’єктів публічної адміністрації важливо, що ЄСПЛ не тільки створює 

для них відповідний порядок дій при здійсненні наданих їм повноважень відносно 

приватних осіб, а й надає можливість їм самим створювати організації на свій 

вибір із метою вираження спільних думок та захисту інтересів.  

Позитивні обов’язки держави щодо реалізації громадянами права на 

свободу об’єднання 

ЄСПЛ зазначає, що свобода об’єднання передусім включає в себе свободу 

об’єднання з іншими людьми, для досягнення чого вони беруть участь у створенні 

об’єднання, приєднання до нього [381]. Здійснення цих прав не підлягає жодним 

обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є потрібними в 
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демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, 

для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи моралі або 

для захисту прав і свобод інших осіб [стаття 11-2 ЄКПЛ]. Так, певним 

обмеженням, на думку ЄСПЛ, може бути профілактичний контроль об’єднання з 

боку державних органів влади. До цього належить можливість членів об’єднання 

бути заслуханими, оскільки в іншому випадку свобода об’єднання була б 

позбавлена його важливості [382, § 71]. 

Окреме місце посідають зобов’язання щодо реєстрації або навіть 

застереження щодо потреби отримання дозволу на створення об’єднання. До того 

ж ЄСПЛ наголошує, що це стосується «суто формальних», тобто не контент-

контрольних, реєстраційних зобов’язань, оскільки незрозуміло, якими повинні 

бути вигоди від такої формальної реєстрації [383]. ЄСПЛ неодноразово повторює, 

що можливість створення юридичної особи для здійснення колективних дій у 

сфері спільних інтересів є одним із найважливіших аспектів права на свободу 

об’єднання, за відсутності якого таке право було б позбавлене будь-якого сенсу. 

Суд послідовно наголошує, що відмова національних органів влади надати 

об’єднанню фізичних осіб статус юридичної особи становить втручання у 

здійснення заявниками свого права на свободу об’єднання [384, § 52; 385, § 31]. 

Держава має право переконатися, що мета та діяльність об’єднання відповідають 

нормам законодавства, але така перевірка має проводитися нею у спосіб, який не 

суперечить її зобов’язанням за Конвенцією і підлягає контролю з боку органів 

Конвенції [385, § 40]. У справах, що стосувалися організації релігійної громади, 

відмову визнати її Суд також розцінював як втручання у право заявників на 

свободу релігії, передбачене статтею 9 ЄКПЛ [386, § 105]. 

Отже, ми можемо говорити про те, що ЄСПЛ надає тлумачення окремим 

позитивним зобов’язанням суб’єктів публічної адміністрації, дотримання яких 

сприятиме не тільки уникненню порушень у сфері свободи вираження поглядів та 

думок приватних осіб, а й сприятиме розбудові демократичного суспільства. 

Варто зазначити, незважаючи на те, що деякі позитивні зобов’язані держави 

передбачені й національним законодавством. Однак жодним іншим органом, аніж 
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ЄСПЛ, не надається тлумачення порядку та межі їх застосування. А відтак, 

нерідко ще на етапі проведеннях формальних процедур (наприклад, під час 

реєстрації об’єднання) можна фіксувати факти порушення вказаного основного 

права людини. 

Негативні обов’язки держави щодо реалізації громадянами права на 

свободу об’єднання та право на негативну свободу об’єднання 

Межі між позитивними й негативними зобов’язаннями держави за статтею 

11 ЄКПЛ не піддаються чіткому визначенню. Проте застосовувані принципи є 

схожими. У будь-якому випадку – чи йдеться про аналіз справи з погляду 

позитивного зобов’язання держави, чи з погляду втручання з боку органів 

державної влади, яке має бути обґрунтованим, – критерії, що мають 

застосовуватися при цьому, по суті не відрізняються. В обох контекстах слід 

урахувати потребу забезпечення справедливого балансу між конкуруючими 

інтересами відповідної особи і суспільства в цілому [387]. 

Водночас ЄСПЛ зазначає, що справжня й ефективна реалізація права, 

зазначеного в статті 11 ЄКПЛ, не може зводитись лише до обов’язку держави 

утримуватися від втручання: повністю негативна концепція ролі держави не 

відповідає предмету та цілі статті 11. Як і стаття 8, стаття 11 ЄКПЛ іноді вимагає 

застосування позитивних заходів, навіть у сфері відносин між фізичними 

особами, коли це потрібно [388, § 23]. 

У цій частині важливо зосередити свою увагу на тому, що виходячи з 

практики ЄСПЛ, не тільки держава має певні негативні зобов’язання. В окремих 

рішеннях ЄСПЛ зазначає й про наявність так званої негативної свободи 

об’єднання, що випливає з частини другої статті 11 ЄКПЛ [379, § 103; 380, § 45; 

389, § 45]. Однак, на думку ЄСПЛ, негативна свобода об’єднання не повинна бути 

гарантована державою [390, § 33]. Негативне право на свободу об’єднання в 

розумінні ЄСПЛ означає право не зазнавати примусу вступати в ту чи іншу 

об’єднання. До того ж ЄСПЛ деталізує дане положення, наводячи приклади в 

певних конкретних рішеннях. Наприклад, особа не може вважатись такою, яка 

відмовилась від свого негативного права в тих випадках, коли, знаючи про те, що 
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членство в певній профспілці є умовою найму на роботу, ця особа погоджується з 

пропозицією про прийом на роботу всупереч своїй незгоді з умовою вступу в 

об’єднання. Так, в одному зі своїх рішень ЄСПЛ зазначив, що хоча в ЄКПЛ 

свідомо опущена загальна норма про обов’язкове членство в об’єднанні, з цього 

не випливає, що будь-який обов’язок вступати до об’єднання є сумісним зі 

статтею 11 ЄКПЛ. Так, наприклад, загроза звільнення, що викликає втрату засобів 

до існування, є дуже серйозною формою примусу, що змушує працівника 

вступати до початку виконання своїх обов’язків до певної профспілки. Такий тип 

примусу, на думку ЄСПЛ, безпосередньо стосується суті свободи об’єднання і 

представляє собою порушення статті 11 ЄКПЛ [391].  

Крім того, в той час як важливою метою статті 11 ЄКПЛ є захист 

особистості від свавільного втручання органів державної влади, на публічній 

адміністрації при певних обставинах все ж може лежати обов’язок втрутитися в 

стосунки між приватними особами – працівниками та роботодавцями – за 

допомогою вжиття розумних і належних заходів для забезпечення ефективного 

здійснення загальновизнаних прав. Зважаючи на це, постає питання, чи має 

держава нести відповідальність у тих випадках, коли публічна адміністрація не 

забезпечує реалізацію негативного права на свободу об’єднання відповідно до 

національного законодавства. Щодо цьому, чи наявне в держави позитивне або 

негативне зобов’язання, завжди повинен бути встановлений справедливий баланс 

між конкуруючими інтересами особистості і суспільства [390].  

Зважаючи на зазначене, ми можемо зробити висновок, що суб’єкти 

публічної адміністрації повинні дотримуватися постійного балансу, який полягає 

з одного боку в тому, щоб своїми діями гарантувати та забезпечувати громадянам 

їх право на об’єднання, а з іншого – не втручатися в здійснюване ними право та 

надавати свободу дій. Особливо важливим для суб’єктів публічної адміністрації є 

деталізація ЄСПЛ положення частини другої ст. 11 ЄКПЛ, що полягає в 

запровадженні законних обмежень на здійснення прав на об’єднання особами, які 

входять до складу збройних сил, поліції та інших адміністративних органів 

держави. 
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Отже, ми можемо зазначити, що практика ЄСПЛ є унікальним надбанням, 

дієвим та точним джерелом знань для публічної адміністрації в Україні особливо 

враховуючи те, що спеціальні закони в цих сферах на національному рівні досі не 

ухвалені. Так, без відповіді на національному рівні, та водночас встановленими 

ЄСПЛ, є велика кількість процедурних моментів. Не викликає сумніву, що 

українське законодавство поки що не в змозі конкурувати з міжнародною 

практикою та самостійно розв’язувати проблеми та давати відповіді на запитання, 

що виникають під час розгляду справ, що стосуються реалізації прав на свободу 

зібрань і об’єднання. ЄСПЛ дає суттєві тлумачення багатьох категорій, кола осіб 

та можливих обмежень, що безумовно варті уваги організаторів та учасників 

мирних зібрань і об’єднань. Але більше того, враховуючи недоліки вітчизняного 

законодавства в регулюванні даного питання, а також зважаючи на 

конституційний обов’язок суб’єктів публічної адміністрації застосовувати 

практику ЄСПЛ, використання зазначених рішень сприятиме утвердженню 

демократії та дотриманню прав людини.  
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2.3 Практика Європейського суду з прав людини як юридична основа 

діяльності публічної адміністрації у сфері утвердження й забезпечення права 

на доступ до інформації 

У попередньому підрозділі дисертаційної роботи нами було досліджено 

питання свободи зібрань та об’єднань, метою яких є зокрема вільне вираження 

поглядів та думок. Під час аналізу даного питання було наголошено на 

нерозривному взаємозв’язку статті 11 ЄКПЛ (що гарантує право на свободу 

зібрань та об’єднань) зі статтею 10 ЄКПЛ, якою передбачено право на свободу 

вираження поглядів. Спільним для названих прав є вільний обіг інформації, під 

якою в Україні розуміються будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [392]. 

Аналізуючи поняття «інформація», В. Друк приходить до висновку, що 

функціонування всієї публічної сфери неможливе без урахування інформаційно-

комунікативних процесів [393, с. 109]. В цілому зазначимо, що українське 

законодавство у сфері інформаційних прав представлено доволі широкою 

системою нормативних актів. Так, згідно зі ст. 34 Конституції України кожен має 

право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, 

письмово або в інший спосіб – на свій вибір [14]. Дані положення 

конкретизуються в таких законодавчих актах як Закон України «Про захист 

персональних даних», Закон України «Про доступ до публічної інформації» тощо. 

Незважаючи на наявність значної нормативної бази, публічній адміністрації не 

завжди вдається належним чином виконати свої функції з забезпечення прав 

громадян. Сфера інформаційних прав дійсно є доволі специфічною та, що 

найголовніше, такою, що має надзвичайно стрімкий розвиток. Можливість 

вільного обговорення питань, що становлять суспільний інтерес, є найкращим 

методом впливу на публічну адміністрацію для ухвалення зважених та 

правильних рішень, забезпечених суспільною підтримкою. 

Врахування волі народу гарантоване як на національному, так і на 

міжнародному рівнях. Втім нерідко проблемою стає певна «закритість» діяльності 

публічної адміністрації, а тим більше окремих посадових осіб. На даному етапі 
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виникає певна проблема, пов’язана із тим, що суб’єкти публічної діяльності, 

зважаючи на зміст їхньої роботи, з метою виконання покладених на них функцій, 

за своєю суттю самі є власниками значного масиву інформації як щодо діяльності 

державних органів, так і щодо приватних фізичних та юридичних осіб. У зв’язку 

із цим у суб’єктів публічної адміністрації виникає обов’язок, з одного боку, не 

розголошувати одержані ними відомості про особу третім особам, а з іншого – 

вчасно надавати інформацію громадянам щодо тих питань, що становлять 

суспільний інтерес.  

Аналізуючи даний аспект зазначимо, що діяльність суб’єктів публічної 

адміністрації заснована на ч. 1 ст. 19 Конституції України, передбачає, що 

правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не 

може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. На думку 

О. А. Заярного, звідси випливає, що побудова публічного інформаційного 

правопорядку на основі цих конституційних положень передбачає потребу 

створення в державі таких правових, економічних та організаційних умов 

розвитку інформаційної сфери, за яких модель правомірної поведінки фізичних та 

юридичних осіб – учасників інформаційних відносин – визначається їхніми 

правомірними інформаційними потребами, інтересами, а також характером 

покладених на них обов’язків, а для суб’єктів публічної адміністрації – 

змістоспрямовуючим значенням інформаційних прав і свобод людини, на 

забезпечення яких повинна спрямовуватися діяльність держави [394, с. 8]. Таке 

твердження випливає також зі змісту статті 3 Конституції України, відповідно до 

якої права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави, яка зі свого боку відповідає перед людиною за свою 

діяльність [14]. 

Обсяг інформаційних прав, які відносяться до переліку основоположних 

прав, передбачених як ЄКПЛ, так і Конституцією України, є доволі великим. 

Варто зазначити, ще нерідко поняття «інформаційні права» ототожнюється з 

поняттям «право на інформацію». Правильне співвідношення цих понять не є суто 

теоретичною вимогою. Надаючи роз’яснення щодо цього, Міністерство юстиції 
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України вдається до помилкового, на наш погляд, висновку, ототожнюючи право 

на доступ до інформації з інформаційними права. Так, в одному з документів 

зазначається, що право на доступ до інформації є конституційним правом 

людини, яке передбачене і гарантоване статтею 34 Конституції України, а саме: 

право кожного на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань; право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати 

інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Приєднуючись до 

позиції більшості вчених, які говорять про те, що зміст понять «інформаційні 

права» та «права на інформацію» не є тотожними, а співвідносяться між собою за 

схемою «загальне – часткове», тобто інформаційні права є значно ширшими за 

право на інформацію, а саме право збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію, адже перше охоплює і право на свободу думки і слова, і 

право на вільне вираження своїх поглядів і переконань тощо [395, с. 248; 396, 

с. 8]. Саме про це і йдеться в статті 34 Конституції України. Тому посилаючись на 

дану статтю, помилковим є застосування терміна «право на інформацію», адже 

призводить до звуження змісту прав. На думку Л. Вакарюк, це підтверджується 

самою логікою конституційного закріплення права кожного на інформацію та 

цілої низки прав, свобод людини і громадянина зі змістовим інформаційним 

складником (об’єктом таких прав є інформація, інформаційні ресурси, 

інформаційні продукти, послуги тощо), до яких можна застосовувати термін 

«інформаційні права» [397, с. 157]. Безсумнівно, головним ядром інформаційних 

прав є право на інформацію (право збирати, зберігати, використовувати й 

поширювати інформацію). Однак, аналізуючи весь спектр нормативних актів, ми 

бачимо, що існує ціла низка інших конституційних положень, які також 

регулюють дану сферу. До таких норм можна включити: свободу особистого і 

сімейного життя (ст. 32); таємницю листування, телефонних переговорів, 

телеграфної й іншої кореспонденції (ст. 31); право громадянина не зазнавати 

втручання в його особисте та сімейне життя шляхом збирання, зберігання, 

використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, 

ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, 
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установах та організаціях із відомостями про себе (ст. 32); право громадянина 

направляти індивідуальні або колективні письмові звернення або особисто 

звертатися в органи державної влади, органи місцевого самоврядування та до 

посадових і службових осіб цих органів (ст. 40); право кожного громадянина на 

сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан (ст. 50); 

право кожного на свободу творчості і право доступу до культурних цінностей 

(ст. 54); право кожного громадянина на одержання кваліфікованої правової 

допомоги (ст. 59) [398, с. 118]. 

Аналіз діяльності суб’єктів публічної адміністрації дає зрозуміти, що під 

час їх виконання безпосередньо задіяна сфера інформаційних прав (під час 

забезпечення доступу до публічної інформації, обробки персональних даних, 

проведенні трискладового тесту, формування бази електронних декларацій тощо). 

На наше переконання, кожне із повноважень держави відіграє велику роль в 

забезпеченні інформаційних прав осіб. Втім у даному підрозділі ми пропонуємо 

зупинитись на розгляді одного з головних завдань держави – забезпеченні 

доступу приватних осіб до публічної інформації. Відповідно до статті 1 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією 

визнається відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 

носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 

суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 

законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 

інших розпорядників публічної інформації [399]. На думку Д. Котляра, 

законодавче визначення терміну «публічна інформація» не сприяє її вільній 

реалізації. Він пропонує визначити публічну інформацію як відображену та 

задокументовану на будь-яких носіях інформацію, що знаходиться у володінні 

визначених законом розпорядників публічної інформації, або якою розпорядники 

публічної інформації зобов’язані володіти відповідно до законодавства. Зі свого 

боку І. Кушнір, спираюсь на запропоноване визначення, а також на вже існуюче 

визначення в діючому законодавстві України, пропонує таке визначення 

публічної інформації як відображена та задокументована будь-якими засобами та 
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на будь-яких носіях інформація, яка знаходиться у володінні визначених законом 

розпорядників публічної інформації або якою розпорядники публічної інформації 

зобов’язані володіти відповідно до законодавства України. Натомість доступ до 

публічної інформації дослідниця пропонує визначати як можливість будь-якої 

фізичної особи вільно отримувати публічну інформацію різними шляхами [400, 

с. 28]. 

Вищий адміністративний суд України виокремив ознаки публічної 

інформації [401]. До них О. А. Заярний справедливо додає ще одну ознаку – 

суспільна потреба публічної інформації, що полягає у здатності задовольняти 

публічні інтереси та інформаційні потреби у відносинах з публічною 

адміністрацією [394, с. 354]. 

Важливо відмітити, що отримати інформацію, яка є своєрідним продуктом 

діяльності публічної адміністрації, особа може й іншим чином, відмінним від 

Закону України «Про доступ до публічної інформації». Зокрема, відповідно до 

статті 1 Закону України «Про звернення громадян» громадяни України мають 

право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, 

об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 

власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх 

функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що 

стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх 

соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та 

скаргою про їх порушення. А відповідно до статей 14-15, а також інших 

процедурних вимог, відповідні суб’єкти публічної адміністрації зобов’язані 

надати відповідь. Зазначимо, що запит і звернення різняться насамперед суттєвим 

змістом, оскільки запит передбачає прохання надати інформацію, а звернення – 

прохання вчинити певні дії, викладені у пропозиціях, заявах або скаргах. Не 

дивлячись на відмінності, право на звернення і право на доступ до інформації 

об’єднує чимало властивостей. Ключовою з-поміж них є забезпечення діалогу між 

владою та населенням конкретною особою. За допомогою таких конституційних 

прав особа може контролювати діяльність органів влади і тим самим ці органи 
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зобов’язані надавати будь-яку інформацію, окрім тієї, яка становить державну 

таємницю [402, с. 27]. 

Як ми бачимо, з метою задоволення інформаційних потреб громадян 

відповідно до законодавства України держава зобов’язана надавати та 

оприлюднювати публічну інформацію (крім випадків, передбачених законом). 

Адміністративно-правове регулювання доступу до публічної інформації можна 

визначити як систему адміністративно-правових засобів (елементів), сукупність 

прийомів та способів адміністративно-правового впливу на суспільні відносини у 

сфері доступу до публічної інформації, за допомогою яких визначається комплекс 

регулятивних, організаційних та процесуальних заходів, спрямованих на 

забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації [403, 

с. 89]. На думку О. Музи, забезпечення балансу публічних і приватних інтересів у 

сфері забезпечення доступу до публічної інформації не повинно 

супроводжуватися будь-яким прямим чи непрямим посяганням на приватність 

окремої особи. Розпорядники публічної інформації повинні ґрунтовно встановити, 

чи не порушить надана відповідь на запит права та інтереси третіх осіб. У 

протилежному випадку може виникнути суперечність між двома самостійними 

приватними інтересами двох або більше осіб [404, с. 27]. Взаємозв’язок моральної 

та правової відповідальності в інформаційній сфері насамперед простежується в її 

позитивному аспекті, підкреслює її суб’єктивний характер і застосовується до 

будь-якого суб’єкта правових відносин, зокрема й до органів публічного 

управління [405, с. 85]. 

Як питання відповідальності, так і інше правове регулювання питання 

доступу до публічної інформації визначено Законом України «Про доступ до 

публічної інформації», а також в інших нормативних актах. Зважаючи на 

тематику дисертаційного дослідження, більш детальну увагу ми зупинимо на 

тому, які види інформаційних права передбачені ЄКПЛ та як їх тлумачить ЄСПЛ. 

Насамперед зазначимо, що лише окремі аспекти інформаційних прав 

передбачені в ЄКПЛ, значна частина яких забезпечує право на інформацію. Втім 

не зважаючи на доволі вузький зміст тексту статті, ЄСПЛ розширює її дію, 
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вказуючи зокрема на те, що право особи одержувати інформацію поширюється й 

на право за запитом отримувати інформацію від органів влади. ЄСПЛ відзначає, 

що держава, яка монопольно володіє суспільно важливою інформацією, не 

повинна створювати адміністративні перешкоди на її отримання [406]. 

Розв’язуючи питання, чи може стаття 10 ЄКПЛ бути інтерпретована як право 

доступу до інформації, що знаходиться в розпорядженні державних органів, 

ЄСПЛ бере до уваги той факт, чи стала відмова в проханні заявника про надання 

інформації перешкодою в її праві на отримання й поширення інформації, 

гарантованому статтею 10. ЄСПЛ зазначає, що в більшості договірних держав, 

насправді у тридцяти одній державі, за одним винятком, національне 

законодавство визнає законне право на доступ до інформації та/або офіційних 

документів, які утримуються органами державної влади як самостійне право, 

спрямоване на посилення прозорості у веденні державних справ в цілому. Хоча ця 

мета є ширшою, ніж просування права на свободу вираження поглядів як таке, 

Суд визначає, що існує широкий консенсус в межах держав-членів Ради Європи 

про потребу визнання індивідуального права на доступ до державної інформації 

для того, щоб громадськість уважно вивчила і сформувала думку з будь-яких 

питань, що становлять суспільний інтерес, зокрема про порядок функціонування 

органів державної влади в демократичному суспільстві [407, §§ 71, 139].  

Така позиція ЄСПЛ побудована не тільки на власних міркуваннях, вона 

заснована на загальних міжнародних підходах. Зокрема, відповідно до 

Рекомендації № R (2002) 2 Комітету міністрів для держав-членів про доступ до 

офіційних документів, державні органи повинні взяти на себе зобов’язання 

проводити активну політику в питаннях спілкування з громадянами з тим, щоб 

надати громадянам всю інформацію, яка може вважатися потрібною у відкритому 

демократичному суспільстві, держави-члени повинні гарантувати кожній особі 

після здійснення нею запиту право доступу до офіційних документів, які є в 

розпорядженні органів державної влади [408]. Керуючись цими та багатьма 

іншими положеннями, українське законодавство доволі детально врегульовує 

питання доступу до публічної інформації. Слід констатувати той позитивний 



164 
 

факт, що згідно з «Global Right to Information Rating», Україна входить у число 

найбільш успішних країн світу за показником досконалості законодавства у сфері 

доступу до інформації (108 балів із 150 можливих, 18 позиція). За ступенем 

відкритості і прозорості владних структур ми посідаємо 19 місце у світі [409]. 

Водночас здійснення передбаченого права, оскільки воно пов’язане з обов’язками 

й відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням 

або санкціям, що встановлені законом і є потрібними в демократичному 

суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 

здоров’я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання 

розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і 

безсторонності суду [19]. В цілому не можливо не зазначити, що реалізація права 

на інформацію безпосередньо залежить від того, чи вчиняє держава свої 

позитивні зобов’язання, що передбачені національним законодавством та 

міжнародними актами. До таких позитивних зобов’язань відноситься 

опублікування інформації, дотримання спрощеної процедури подання запиту та 

вчасна обробка таких запитів, забезпечення участі осіб тощо. 

Зважаючи на надзвичайно стрімкий розвиток інформаційних відносин, 

велику кількість запитів (з 1 січня по 31 грудня 2018 р. до Секретаріату Кабінету 

Міністрів надійшло 3557 запитів на інформацію) [410] та інші чинники, на 

практиці нерідко виникають ситуації, що призводять до порушення прав 

приватних осіб. Якщо говорити про науковий підхід до системи порушень в сфері 

доступу до інформації, варто навести думку М. Беланюка, який, аналізуючи 

проблемні питання отримання публічної інформації громадянами в Україні, 

основними причинами виявлених порушень вважає такі як: незнання 

інформаційного законодавства, нездатність посадових і службових осіб 

тлумачити норми закону, що в кінцевому результаті призводить до хибного його 

розуміння; відсутність культури інформаційної відкритості, відносно невеликі 

штрафні санкції щодо порушників інформаційного законодавства [411, с. 50]. Зі 

свого боку С. Петров виділяє такі види: неправомірна відмова в наданні 
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інформації (необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим 

доступом); неповне надання інформації; надання інформації, що не відповідає 

дійсності; несвоєчасне надання інформації; навмисне приховування або знищення 

інформації чи документів, що стосуються умисних діянь, тобто таких, коли особа 

усвідомлювала суть і шкоду своєї дії або бездіяльності, передбачала її негативні 

наслідки і бажала їх настання або не бажала, але свідомо припускала їх настання; 

порушення порядку обліку, зберігання і використання документів та інших носіїв 

інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» [412, 

с. 151–156]. 

Наведені позиції підтверджуються практичними висновками, зробленими за 

результатами аналізу запитів до органів місцевого самоврядування у 2018 році. 

Дослідниками було зроблено декілька запитів, на один із них було отримано такі 

результати: 12,5 % або 3 міські ради проігнорували запит та не надали жодної 

відповіді на нього: Краматорська, Одеська, Тернопільська. 12,5 % або 3 міські 

ради неправомірно відмовили в наданні запитуваних документів: Дніпровська, 

Київська, Харківська. 17 % або 4 міські ради надали часткову (неповну) 

інформацію: Житомирська, Львівська, Миколаївська, Херсонська [413]. 

Як можна побачити з даного звіту, найбільш поширеною причиною 

виникнення деліктів у сфері доступу до інформації є неправомірна відмова в 

наданні інформації. Розглянемо такий вид деліктів детальніше. За загальним 

правилом публічна інформація є відкритою. Винятки з цього правила 

встановлюються законом, зокрема статтею 6 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації», згідно з якою встановлюються види інформації, до якої 

може бути обмежено доступ, – конфіденційна, таємна та службова інформація та 

сукупність вимог, дотримання яких є обов’язковим для обмеження доступу до 

таких видів інформації. Аналізуючи практику, можна зробити висновок, що 

основним підґрунтям виникнення порушень є саме проблема невірного 

проведення трискладового тесту, який вимагається для виявлення інформації з 

обмеженим доступом [414].  
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Незважаючи на те, що Вищий адміністративний суд України надав детальні 

рекомендації щодо застосування даного тесту, суди й надалі припускаються 

помилок, або неправильно застосовуючи тест, або не використовуючи його 

взагалі. Так, у процесі розгляду справи № 661/4138/17 Новокаховський міський 

суд Херсонської області щодо відмови в наданні інформації за запитом про 

публічну інформацію через віднесення інформації, що запитувалася до категорії з 

обмеженим доступом. Не відмовляючись від позиції того, що дана інформація 

дійсно є інформацією з обмеженим доступом, суд наголосив на тому, що 

відмовляючи особі в наданні інформації, зазначеної в запиті, орган місцевого 

самоврядування не зазначив із яких підстав «трискладового тесту», вказаних у 

ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», інформація, яку 

просить надати в запиті позивачка, не може бути надана, тому відмова в доступі 

до публічної інформації є необґрунтованою. Інакше кажучи, оскільки відповідач 

відмовляючи в задоволенні запиту на інформацію, не застосовував «трискладовий 

тест», відмова в наданні такої інформації є протиправною [415]. 

Як зазначає О. А. Заярний, у законодавчому конструюванні елементів 

об’єктивної сторони складів адміністративних правопорушень у сфері доступу до 

публічної інформації визначального значення набувають права запитувачів чи 

обов’язки розпорядників публічної інформації, на забезпечення реалізації яких 

спрямована система адміністративно-правових обмежень чи заборон, чинних в 

інформаційній сфері України [394, с. 374]. Як вже не один раз зазначалось нами в 

дисертаційній роботі, на найвищому рівні права та свободи, передбачені ЄКПЛ. 

Права на доступ до публічної інформації як таке прямо не зазначено в текстах 

статей ЄКПЛ. Втім стаття 10, як уже було зазначено вище, закріплює право на 

свободу вираження поглядів, що також передбачає право одержувати інформацію. 

Як нами вже було розглянуто вище в даному дисертаційному дослідженні, 

унікальність ЄКПЛ полягає в тому, що визначені в ній права сформульовані в 

загальних термінах, а конкретним змістом визначене право наповнюється вже в 

рішеннях ЄСПЛ [416, с. 6]. Велика частина практики ЄСПЛ присвячена питанню 
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обмеження прав осіб. ЄСПЛ розглядає обмеження прав у доступі на інформацію в 

таких його проявах: 

- інформація не надається всупереч обов’язковому рішенню національного 

органу, що набуло законної сили. Наприклад, якщо є рішення суду або 

обов’язковий до виконання припис Інформаційного комісара; 

- доступ до інформації є потрібним інструментом для реалізації свободи 

вираження поглядів, і його ненадання становить втручання в гарантовані права на 

отримання чи поширення інформації.  

Питання межі втручання держави в права осіб завжди є складним завданням 

та має розв’язуватися залежно від конкретних обставин справи. Зокрема, питання, 

що визначає обсяг свободи інформації, пов’язаний з доступністю джерел 

інформації, з яких власник основних прав прагне отримати інформацію. ЄСПЛ 

послідовно звертається до питання доступу громадян до так званої 

«адміністративної інформації» у своїх рішеннях. Важливість доступу громадян до 

подібного виду інформації ЄСПЛ визнає, зважаючи на те, що така інформація в 

більшості випадків може бути доступною тільки владі, а відтак остання має 

можливість надавати таку інформацію громадянам, та що саме суб’єкти публічної 

адміністрації, які такою інформацією володіють, мають вирішальне значення для 

запобігання порушенню інших прав, що захищаються ЄКПЛ [417]. І хоча 

спочатку ЄСПЛ систематично відмовлявся від подібного підходу, вказуючи, що 

свобода одержувати інформацію не може бути прирівняна до обов’язку держави 

оприлюднювати таємні документи чи інші документи, правовласником яких є 

держава [418; 419], пізніше ЄСПЛ все ж погодився, що це положення надає право 

власникам основних прав запитувати й поширювати інформацію, яку вони не 

можуть отримати в іншому місці [420]. Відтак наразі всі суб’єкти публічної 

адміністрації є відповідальними за дотримання статті 10 ЄКПЛ. Такий висновок 

можна зробити, зважаючи на те, що ЄСПЛ визнав порушення цього права в 

різних справах, що стосувались дій парламенту, уряду, судів, міліції, 

регуляторних та дисциплінарних органів і навіть засобів масової інформації, що 

належать державі. До того ж зауважується, що всі вказані державні суб’єкти 
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зобов’язані поважати права незалежно від внутрішньо визначеної конституційної 

домовленості розподілу повноважень, а також конституційного захисту 

незалежності таких органів [421, с. 7]. Професор Гентського університету Дірк 

Воорхооф та викладач Амстердамського університету Вутер Хінс, аналізуючи 

практику ЄСПЛ щодо такої категорії справ, дійшли висновку, що ЄСПЛ 

розглядає три фактори, які дозволяють застосовувати статтю 10 ЄКПЛ: 

1) заявники подають до органу влади запит, а їм відмовляють у наданні 

інформації. Отже, держава вчиняє конкретну дію, втручання у процес обміну 

інформацією; 

2) запитані відомості містяться в адміністративних документах, що 

знаходяться лише у розпорядженні органу влади (що до того ж означає й те, що 

такі відомості не треба ані збирати, ані створювати); 

3) за внутрішнім законодавством громадяни мають право мати доступ до 

такої інформації, однак їм відмовляють у цьому [422, с. 124–125]. 

Цілком зрозуміло, що свободу, передбачену статтею 10 ЄКПЛ, не можна 

тлумачити як накладення на державу позитивних зобов’язань щодо доведення до 

відома громадськості будь-яких секретних документів або інформації, що 

стосується військових сил, розвідки або поліції. Натомість ця стаття передбачає 

право обмежити свободу громадян в таких випадках. При проведенні оцінки 

правильності застосування національними органами частини 2 статті 10 ЄКПЛ 

ЄСПЛ бере до уваги ряд факторів, включаючи характер порушеного права і його 

важливість для заявника; важливість конкуруючих інтересів; будь-які суспільно 

значущі елементи; доступність альтернативних засобів отримання або передачі 

інформації, характер і обсяг обмежень [423, §§ 44–50; 424, §§ 41–49]. 

Першочергове ж питання, у яких випадках право на інформацію може бути 

обмежено державою, можна розкрити, проаналізувавши: 

- мету запитувача (чи дійсно отримання інформації є потрібним); 

- природу інформації; 

- роль запитувача; 

- наявність готової та зафіксованої інформації [425]. 
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Розглядаючи саму мету забезпечення доступу осіб до публічної інформації, 

варто зазначити про розрізненість українського та європейського підходів. 

Зокрема, метою Закону України «Про доступ до публічної інформації», а 

відповідно і метою даного права загалом, є забезпечення прозорості та відкритості 

суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного 

на доступ до публічної інформації (ст. 2) [425]. Водночас як стаття 10 ЄКПЛ 

основним призначенням має заборонити державі встановлювати будь-якій особі 

обмеження одержувати інформацію, яку інші особи бажають або можуть бажати 

повідомити цій особі. При цьому потрібно враховувати те, що повинно бути 

встановлено справедливий баланс між інтересами суспільства та інтересами 

приватної особи, пошук якого є характерною рисою ЄКПЛ. Обсяг цього 

зобов’язання з неминучістю буде змінюватися з урахуванням різноманітності 

ситуацій, труднощів, пов’язаних з підтриманням порядку в сучасному суспільстві, 

і вибору, який потрібно зробити щодо пріоритетів і ресурсів [426, § 74].  

Зважаючи на це, не можна не зазначити, що окрім вже вказаних позитивних 

прав, існує й негативне право особи відмовитися надавати певну інформацію. 

ЄСПЛ з одного боку зазначає, що судова практика щодо «негативного» права, 

закріпленого в статті 10, є мало розробленою. З іншого, – посилаючись на 

рішення у справах «К. проти Австрії» [427, § 45], «Строхал проти Австрії» [428, 

§ 45] зазначає, що «право на свободу вираження поглядів також надає гарантії 

«негативного права» не бути примушеним до висловлювання, тобто, зберігати 

мовчання». Втім ЄСПЛ не виключає, що негативне право на свободу вираження 

поглядів все ж захищається статтею 10 ЄКПЛ, але вважає, що це питання слід 

розглядати з врахуванням кожної конкретної справи [429]. Зазначимо, що дане 

правило може бути застосовано до приватних осіб, а не до суб’єктів публічної 

адміністрації в контексті обов’язку надавати запитувану інформацію. Тому на 

даному аспекті ми не будемо зупинятись детальніше. 

Натомість зазначимо детальніше про природу інформації, що може бути 

запитувана, яка українським законодавством визначається як така, що була 

отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень 
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своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у 

володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації. ЄСПЛ же не обмежується виключно публічною інформацією [399]. 

Свобода отримувати інформацію, про яку йдеться в статті 10 ЄКПЛ, стосується 

передусім доступу до загальних джерел інформації, які становлять суспільний 

інтерес, є цікавою або корисною громадськості.  

Так, зокрема ЄСПЛ виніс рішення на користь журналіста, який хотів 

опублікувати інформацію про використання державних коштів з боку 

муніципальної влади, вказуючи на те, що його метою було зробити законний 

внесок у публічну дискусію з питань раціонального управління [430]. Хоча не 

можна заперечувати й той факт, що стаття 10 Конвенції не може витлумачуватись 

як така, що гарантує абсолютне право доступу до будь-якого виду інформації. 

Наприклад, під час розв’язання однієї справи ЄСПЛ вказав на те, що неможливо 

забезпечити доступ до всіх технічних деталей, пов’язаних з будівництвом атомної 

станції, оскільки, на відміну від інформації про наслідки впливу останньої на 

довкілля, такі дані не можуть належати до таких, що становлять загальний 

інтерес [420]. 

В останній тезі ми бачимо одразу два моменти, на яких також варто 

зупинити свою увагу. Перший полягає в тому, що незважаючи на загальний 

підхід суспільно важливого характеру інформації для всіх, навіть коли особа 

запитує певну інформацію виключно для задоволення власних потреб, таке право 

також захищається статтею 10 ЄКПЛ, про що говорить практика ЄСПЛ. В одній зі 

справ, за матеріалами якої особа звернулась до розвідувальної служби із запитом 

на отримання інформації про кількість осіб, за якими здійснювалось електронне 

спостереження в 2005 році, ЄСПЛ визнав цілком виправданим можливість 

отримати відповідь від повноважних органів та визнав в діях розвідувальної 

служби, яка відмовилась надати таку інформацію, факт порушення та сваволю, 

неприпустиму в державі [431, § 26]. Хоча тут неможливо не зазначити, що скарги 

на відмову в доступі до інформації, яка є важливою для особистої ситуації 

заявника зазвичай розглядаються ЄСПЛ за статтею 8 ЄКПЛ. У ряді справ ЄСПЛ 
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встановив, що на державі лежало позитивне зобов’язання розкрити заявнику 

відповідну інформацію. Наприклад, це було встановлено у справі, у якій заявники 

вимагали доступ до інформації про ризики, які представляло забруднення 

навколишнього середовища для здоров’я і добробуту людини [417, § 60], або 

інформації, яка дозволила б їм оцінити будь-який ризик, який випливає з їхньої 

участі у ядерних випробуваннях [432, § 101] або випробуваннях, пов’язаних із 

впливом токсичних хімікатів [419]. У цих справах ЄСПЛ вказує на те, що держава 

має позитивне зобов’язання забезпечити ефективну та доступну процедуру, що 

дозволяє заявникам отримати доступ до всієї відповідної та належної 

інформації [419, § 162].  

Інший момент полягає в тому, що в разі, коли інформація стосується стану 

довкілля, на думку Європейської комісії, виникають серйозні позитивні 

зобов’язання держави перед населенням, яке знаходиться під її юрисдикцією: 

«стаття 10 Конвенції накладає на держави обов’язок не тільки зробити доступною 

інформацію про довкілля, але й обов’язок збирати, систематизувати та 

розповсюджувати інформацію, яка за своєю природою не є безпосередньо 

доступною і не може стати відомою для населення, якщо публічні влади не 

діятимуть відповідним чином» [417, § 60]. Дійсно, коли право на отримання 

інформації може загрожувати правам інших осіб, громадській безпеці або 

здоров’ю людей, то межі поширення права на доступ до такої інформації 

звужуються положеннями, що викладені в пункті 2 статті 10 Конвенції [420]. 

Адже згідно з позицією ЄСПЛ, особа має право бути поінформованою про 

шкідливу, шокуючу інформацію або навіть інформацію у вигляді скарг на 

посадових осіб державних органів та політичних діячів [433, § 49]. 

Варто відмітити, що український законодавець в цьому значенні пішов ще 

далі та на виконання окреслених вище вимог ЄСПЛ, у статті 20 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації» зазначив таке. У разі якщо запит на 

інформацію стосується інформації, потрібної для захисту життя чи свободи особи, 

щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, 

катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що 
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сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути 

надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту [399]. Так, розглядаючи 

справу про надання публічної інформації щодо якості харчових продуктів, 

Дергачівський районний суд Харківської області постановив, що в порушення 

вказаних норм чинного законодавства посадові особи сільської ради не надали 

своєчасно публічну інформацію щодо якості харчових продуктів на запит 

потерпілої, чим порушили її право на отримання публічної інформації на 

запит [434]. 

Як ми бачимо, мета отримання інформації, щодо якої особа подає публічний 

запит, відіграє неабияку роль. Мета отримання інформації впливає на строк 

отримання відповіді на запит, а в деяких випадках може суттєво відображатись на 

особистому житті людини. І хоча частина друга статті 19 Закону України «Про 

публічну інформацію» передбачає право запитувача звернутися до розпорядника 

інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця 

інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту, як ми 

бачимо не зовсім співпадає із позицією ЄСПЛ. На нашу думку, відсутність 

вимоги про зазначення мети або причини подання запиту, інакше кажучи, 

відсутність пояснення, для чого така інформація буде використовуватись, є доволі 

спірним питанням. Таке твердження пояснюється, зокрема, наявними на практиці 

фактами зловживання особами наданим їм правом. Так, у 2012 році один 

громадянин надіслав до Дубенської райдержадміністрації в Рівненській області 

300 запитів на публічну інформацію, що фактично паралізувало роботу 

структурного підрозділу, який надає відповіді [435]. Зважаючи на подібні 

непоодинокі випадки зловживання громадянами їх правом доступу до публічної 

інформації, вважаємо за потрібне внести зміни до статті 19 Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». А саме, в частину другу вказаної статті, 

прибравши з тексту статті слова «без пояснення причини подання запиту». А 

також до частини п’ятої цієї ж статті, вказавши серед вимог, що має містити запит 

на інформацію, мету подання запиту. Отже, запитувач матиме право звернутися 

до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, 
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стосується ця інформація його особисто чи ні. Однак в самому запиті він буде 

зобов’язаний вказати мету цього запиту, тобто в яких цілях, для чого ця 

інформація буде використовуватись. Дані пропозиції відповідають практиці 

ЄСПЛ, а також підтримуються офісом Уповноваженого з прав людини [436]. 

До питання суб’єкта, а саме того, хто має право на отримання такої 

інформації, постійно в своїх рішеннях звертається ЄСПЛ. Вище ми вже вказали на 

те, що основною метою забезпечення доступу до інформації є вираження поглядів 

громадян з метою доведення своїх думок та ідей до відома громадськості. Таку 

функцію в суспільстві відіграють засоби масової інформації. Наділяючи засоби 

масової інформації функцією «сторожового пса», їхній діяльності ЄСПЛ 

присвячує велику увагу у своїй практиці [406, § 27]. Не зважаючи на це, за 

аналізом рішень ЄСПЛ вважає, що право на доступ до інформації не повинно 

застосовуватися лише до громадських діячів та преси, метою яких є інформування 

громадськості про важливі суспільні події. Він підтверджує, що високий рівень 

захисту поширюється також на академічних дослідників [429, § 93; 437, §§ 61–67] 

і авторів літератури з питань, що становлять суспільний інтерес [438, § 68; 439, 

§ 48]. Цікавим також є підхід ЄСПЛ, відповідно до якого з огляду на важливу 

роль, яку відіграє мережа «Інтернет» у розширенні доступу громадськості до 

новин та сприянні поширенню інформації, функція блогерів і популярних 

користувачів соціальних медіа може бути також віднесена до таких «громадських 

контролерів» у частині захисту, що надається статтею 10 ЄКПЛ [440, § 133]. 

Відповідно до цього, в одній зі справ вченому-історику не була надана 

інформація згідно з запитом до Міністерства внутрішніх справ, метою якого було 

отримання документів для створення й публікації нової історичної праці. У запиті 

було відмовлено, зважаючи на те, що інформація, яка міститься в даних 

документах, становить державу таємницю. У процесі розгляду справи ЄСПЛ 

підтвердив, що доступ до оригінальних документальних джерел з метою 

легітимного історичного дослідження є основною умовою реалізації права 

заявника на свободу вираження поглядів [441, § 33]. Продовжуючи про 

академічних працівників, звернімось до ще однієї справи, за матеріалами якої 
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шведський вчений у межах своєї роботи в університеті проводив дослідження в 

галузі дитячої психіатрії. Колеги вченого, яких цікавили наукові методи, що були 

використані, звернулись до нього із запитом про отримання такої інформації. 

Університет, у якому працював вчений, як розпорядник зазначеної інформації 

відмовив у її наданні. Запитувачі звернулися до суду і отримали рішення, яким їм 

було дозволено отримати потрібні їм документи на певних умовах секретності. Не 

виконуючи рішення суду, керівництво університету продовжувало відмовляти 

запитувачам, а невдовзі взагалі знищили документи, пов’язані із дослідженням. 

Вважаючи це кримінальним порушенням, керівництво університету було 

притягнуто до відповідальності національними органами влади. Звідси постає 

питання, чи передбачає стаття 10 ЄКПЛ разом із позитивними правами 

передавати та одержувати інформацію також і негативне право не надавати 

відомості, які особа не бажає поширювати. Відповідь на дане питання надав 

ЄСПЛ, зазначаючи, що університет є публічною установою, його працівники – 

посадовими особами університету, а інформація, якою розпоряджається такий 

навчальний заклад, має статус публічної. Незважаючи на особистий вклад 

конкретної особи у створення інформації, відмова в її поширенні перешкоджає 

вільному обміну думками та ідеями [429, § 93].  

Окрім того, і відмова суб’єктів публічної адміністрації в розкритті 

інформації порушує статтю 10 ЄКПЛ. Зокрема в тих випадках, якщо вона являє 

собою приховану форму цензури через фактичну монополію інформації з боку 

відповідних органів [441, §§ 28, 35]. 

На національному рівні певний порядок поводження з інформацією для 

суб’єктів публічної адміністрації створює КСУ, який у своєму рішенні 

від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 у справі за конституційним поданням 

Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення 

положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 

Конституції України зазначив, що інформацією про особисте та сімейне життя 

особи є будь-які відомості та/або дані про відносини немайнового та майнового 

характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, 
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за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою, 

яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів 

місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така 

інформація про особу є конфіденційною; збирання, зберігання, використання та 

поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди державою, органами 

місцевого самоврядування, юридичними або фізичними особами є втручанням в її 

особисте та сімейне життя [442]. Деталізуючи це положення, зазначимо, що 

Пленумом Вищого адміністративного суду України визначено, що відповідно до 

судової практики до конфіденційної не може бути віднесено й іншу інформацію 

про посадових чи службових осіб (наприклад, дані про освіту, досвід роботи, 

знання іноземної мови, відсутність судимості тощо), якщо до посади, пов’язаної з 

виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, встановлені 

відповідні кваліфікаційні чи інші обов’язкові для займання цієї посади 

вимоги [414]. В одному зі своїх рішень ЄСПЛ також звертав на це увагу. 

Звертаючись до питання запобігання поширенню конфіденційної інформації, 

ЄСПЛ зазначає, що конфіденційна інформація в значенні статті 10 (2) ЄКПЛ є 

тільки тією, для якої зобов’язання секретності випливає безпосередньо з 

внутрішнього закону. Наприклад, національна заборона на публікацію податкової 

декларації, що підлягає податковій таємниці, являє собою захід, спрямований на 

запобігання поширенню конфіденційної інформації [443, § 43]. Те ж саме 

відноситься і до заборони на публічне поширення файлів переговорів або 

розслідування органу, який був оголошений секретним [444, § 54]. Загалом свою 

особливу увагу ЄСПЛ присвячує публічним службовцям, зазначаючи, що межа 

допустимої критики щодо такої особи є ширшою, ніж щодо приватної особи. На 

відміну від приватних, перший неминуче та свідомо йде на те, щоб усі його слова 

та вчинки були об’єктом пильної уваги з боку журналістів та широкого загалу, 

тому має виявляти більшу толерантність [445]. Про це ж зазначає і КСУ, який у 

вищезгаданому рішенні зазначив, що, розв’язуючи питання щодо 

конфіденційності інформації про особу, яка займає посаду, пов'язану зі 

здійсненням функцій держави або органів місцевого самоврядування, та членів її 
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сім'ї, суд виходить з такого, що належність інформації про фізичну особу до 

конфіденційної визначається в кожному конкретному випадку. Перебування 

особи на посаді, пов'язаній зі здійсненням функцій держави або органів місцевого 

самоврядування, передбачає не тільки гарантії захисту прав цієї особи, а й 

додаткові правові обтяження. Публічний характер як самих органів – суб'єктів 

владних повноважень, так і їх посадових осіб вимагає оприлюднення певної 

інформації для формування громадської думки про довіру до влади та підтримку 

її авторитету у суспільстві [442]. На це у своїх рішеннях посилається й Велика 

Палата Верховного Суду, підсилюючи свою позицію вимогою Парламентської 

Асамблеї Ради Європи, яка у своїй Резолюції від 25 грудня 2008 року 

№ 1165 (1998) зазначила, що публічні особи повинні усвідомлювати, що 

особливий статус, який вони мають у суспільстві, автоматично збільшує рівень 

тиску на приватність їхнього життя (пункт 6) [446]. Зі свого боку колегія суддів 

Одеського апеляційного адміністративного суду, розглядаючи справи щодо 

запиту на отримання публічної інформації, а саме копії посадової інструкції 

начальника Головного територіального управління юстиції в Одеській області, 

піддав критиці відповідь на такий запит. Суть відповіді полягала в такому: 

«Начальники Головних територіальних управлінь юстиції в областях у своїй 

роботі керуються Положенням про Головні територіальні управління юстиції 

Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах 

Києві та Севастополі, затвердженим наказом Міністерства юстиції України 

від 23.06.2011 № 1707/5. Зі змістом Положення можливо ознайомитись за цим 

посиланням: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0759-11» [447]. Інакше кажучи, 

розпорядник інформації відреагував на запит, не залишив його без розгляду, 

однак тим самим не задовольним інтереси запитувача. Відповідно до цього 

колегія суддів зазначила, що відповідач був зобов'язаний надати позивачу власну 

посадову інструкцію, що прямо передбачено законом, а факт її відсутності не 

свідчить про обґрунтованість відмови у її наданні [447].  

Аналізуючи вищезазначене, розглядаючи питання доступу до інформації, 

яка містить відомості про певну публічну особу, ЄСПЛ застосовує підхід, 
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відповідно до якого обмеження права такої особи на повагу до приватного й 

сімейного життя є значно більш виправданим, адже баланс прав у таких випадках 

зміщується у бік свободи вираження поглядів іншої особи. У зв’язку із цим в 

одному зі своїх рішень ЄСПЛ зазначив, що чим більше публічна особа наділена 

офіційними повноваженнями, тим більше її права можуть бути обмежені, тим 

більше інформації про неї може бути опубліковано [448, § 52; 449, § 119]. ЄСПЛ 

додає, що й самі публічні особи повинні проявляти більшу відкритість до преси, 

аніж приватні особи [450]. Суд вважає, якщо публічні особи зможуть здійснювати 

цензуру засобів масової інформації й контролювати суспільні дискусії, 

посилаючись на свої особисті права і стверджуючи, що їхні думки з державних 

питань пов’язані з їхньою особистістю й тому є персональними даними, які не 

можуть бути розкриті без їхньої згоди, це матиме фатальні наслідки для свободи 

вираження думок в царині політики [406]. 

Переходячи до наступного етапу, зазначимо, що в своїй практиці ЄСПЛ 

також неодноразово звертався до причини відмови в наданні інформації. В 

одному із рішень, згідно з матеріалами якого, запитуючи інформації, заявники 

передбачали можливі труднощі. Зокрема, вони погоджувались з фактом, що 

інформація містила персональні дані, які потрібно було б видалити перед її 

наданням, а також не заперечували, що укладання й надсилання поштою 

відповідних копій передбачало значні витрати, які вони пропонували 

компенсувати. ЄСПЛ звернув увагу на те, що потенційні складнощі, на які 

згодився відповідний суб’єкт публічної адміністрації, виникли внаслідок його 

власного бажання не публікувати свої рішення ані в електронний, ані в жодний 

інший спосіб. Отже, ЄСПЛ вважає, що такі підстави для відмови в наданні запиту 

були недостатніми [451, § 47]. В іншому рішенні ЄСПЛ нагадав, що особливо в 

тих випадках, коли інформація, запитувана заявником, готова й доступна, тобто 

не вимагає збору якихось даних з боку державних органів або проведення інших 

додаткових дій, держава зобов’язана не перешкоджати одержанню 

інформації [406]. В іншому рішенні, де згідно з матеріалами справи був 

здійснений запит на отримання інформації до директора однієї з міських шкіл. У 
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відповідь на запит відповідна посадова особа зазначила, що такими документами 

не володіє. Під час розгляду даної справи ЄСПЛ повністю погодився із позицією 

національних органів, що відповідь на запит на отримання публічної інформації 

не завжди полягає в простій передачі документів, а й може накладати на 

посадових осіб обов’язок здійснити новий розшук [452, § 19]. Так, розглядаючи 

іншу справу, за якою заявник з метою написання статті про проституцію і 

боротьбу з нею направив лист начальнику управління внутрішніх справ, 

запитуючи статистичні дані для свого дослідження, ЄСПЛ зазначив таке. Той 

факт, що запитувана інформація була готовою і доступною стало важливим 

критерієм в загальній оцінці Суду того, чи може відмова надати інформацію 

розглядатися як втручання у свободу одержувати і поширювати інформацію, що 

охороняється статтею 10 ЄКПЛ [407, § 170]. ЄСПЛ зазначив, що заявник не 

намагався отримати доступ до документів зі статистичними даними або навіть 

остаточних статистичних звітів, які були готові й доступні. Натомість він 

фактично просив місцеві органи влади обробити та узагальнити інформацію з 

використанням конкретних параметрів. А отже, запитувана інформація була не 

тільки не готовою й доступною, а й взагалі не існувала у формі, у якій заявник 

просив її надати [453, §§ 43–44]. 

Приклади національних судів у цьому контексті свідчать про таке. Нерідко 

запитувачі інформації не звертаюсь увагу на те, що визначальним для публічної 

інформації є те, щоб вона була заздалегідь готовим, зафіксованим продуктом, 

отриманим або створеним лише суб’єктом владних повноважень у процесі 

виконання ним своїх обов’язків. Це призводить до подальших судових оскаржень. 

Так, у справі за позовом до Державної податкової інспекції м. Харків про 

визнання протиправною відмови в організації відеозапису роботи комісії з 

розгляду заперечень на акт перевірки або в наданні дозволу позивачу самостійно 

організувати відеозапис апеляційний адміністративний суд, залишаючи без змін 

оскаржуване рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову 

щодо доводів апеляційної скарги про обмеження права на доступ до публічної 

інформації зазначив, що остання в цьому випадку може бути створена тільки 
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після закінчення роботи комісії [454]. Зважаючи на такі обставини, а саме на 

невідповідність національної судової практики позиціям ЄСПЛ, на той час Вищий 

адміністративний суд України вирішив відповідним чином реагувати та не 

допускати подібних негативних явищ. Тому у 2013, а пізніше й у 2016 році 

Пленум Вищого адміністративного суду України в одній із постанов наголосив на 

тому, що запит на публічну інформацію може бути поданий лише щодо готової 

публічної інформації, або тієї, яка мала би бути створена розпорядником 

публічної інформації при виконанні ним своїх обов’язків [414].  

Отже, із зазначеного нами вище, можемо зробити такий висновок. 

Належний доступ до інформації дозволяє: здійснювати контроль влади; 

досягнути більшого економічного ефекту; відкрити нові можливості для бізнесу; 

забезпечити власні культурні та соціальні потреби [455]. 

Аналізуючи механізми організаційного та нормативно-правового 

регулювання організації звернень громадян та запитів на доступ до публічної 

інформації, дослідники вбачають за потрібне запропонувати розробку нового 

законодавства, яким передбачається розв’язання низки проблемних питань. Не 

зупиняючи нашу увагу на кожному з них зазначимо, деякі з таких пропозицій: 

- уточнити поняття суб’єкт звернення, розширивши його до будь-яких 

фізичних чи юридичних осіб без прив’язки до громадянства чи територіальності 

проживання, оскільки в електронному зверненні даний факт перевірити 

неможливо; 

- уніфікувати строки розгляду звернень, врахувавши випадки негайного 

надання інформації для забезпечення життя і здоров’я громадян (екологічна 

інформація); 

- встановити відсутність плати за надання інформації на звернення й запити; 

- уніфікувати підстави відмови [456, с. 111]; 

- встановити потребу оприлюднення інформації, яка є предметом 

неодноразових запитів, що сприятиме доступу до суспільно-важливої інформації; 
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- встановити обов’язки розпорядників публічної інформації проводити 

навчання своїх працівників та надавати консультативну допомогу з питань 

доступу до публічної інформації [403, с. 90]. 

ЄКПЛ не виділяє право на інформацію як основне, однак всебічно аналізує 

окремі його аспекти, визнаючи при цьому важливість та потребу дотримання 

даних прав, за реалізацію яких відповідає безпосередньо публічна адміністрація, 

маючи як позитивні, так і негативні зобов’язання. Гідна та всеосяжна реалізація 

даних зобов’язань можлива завдяки сформованій за декілька останніх років 

практиці ЄСПЛ, яка створила своєрідний алгоритм «поводження» з інформацією 

та обґрунтування втручання в права осіб. 

Але в той час як українське законодавство для обмеження доступу до 

інформації передбачає обов’язкову сукупність трьох складових, зазначених у ст. 6 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» без уточнення їх змісту, 

можна говорити про те, що практика ЄСПЛ деталізує ці положення. Так, у ч. 2 

ст. 6 зазначеного закону передбачено, що обмеження доступу до інформації 

здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 

1) винятково в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 

охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для 

запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету й неупередженості правосуддя; 

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в 

її отриманні [399]. 

Натомість вище нами вже було зазначено, що згідно з практикою ЄСПЛ, 

право на інформацію може бути обмежено державою, зважаючи на мету 

запитувача, природу інформації, роль запитувача та наявність готової і 

зафіксованої інформації. Відповідно, напрацювання ЄСПЛ за природою 

запитуваної інформації та власне того, із якою метою, тобто для чого ця 

інформація запитується, пропонується використовувати суб’єктами публічної 
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адміністрації при проведенні ними першого етапу трискладового тесту. Роль 

запитувача, яка детально охарактеризована в численних рішеннях ЄСПЛ, може 

застосовуватись на другому етапі тестування. А от такий критерій як те, що 

запитувана інформація має бути готовою і зафіксованою, є певним ноу-хау для 

України. На перший погляд можна було б подумати, якщо в розпорядника немає 

інформації в готовому вигляді, це вже може слугувати підставою для обмеження. 

Однак вище нами вже була охарактеризована практика ЄСПЛ щодо цього 

питання. І тільки правильно застосовуючи її, аналізуючи рішення в цілому, 

суб’єкти публічної адміністрації зобов’язані дотримуватись відповідних позицій 

ЄСПЛ. 
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2.4 Практика Європейського суду з прав людини як юридична основа 

діяльності публічної адміністрації у сфері утвердження й забезпечення 

екологічних прав 

Згідно з міжнародним рейтингом досліджень стану екології у світі 

Environmental Performance Index, Україна серед усіх країн світу посідає 109 

місце [457]. Дане дослідження базується на розрахованих фахівцями Єльського 

університету 25 показниках, що характеризують дієвість державної політики 

щодо збереження екосистем. Задаючись питанням, у чому полягає причина 

подібної ситуації, можна припустити декілька ймовірних варіантів, серед яких: 

незадовільний стан законодавчої бази у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, недостатня деталізація процедурно-правових елементів, 

відсутність еколого-правової культури тощо. На нашу думку, усі аспекти 

взаємопов’язані між собою та в сукупності впливають на розвиток еколого-

правової політики та еколого-правових відносин. Шкода навколишньому 

природному середовищу безпосередньо впливає на можливість реалізації прав 

людини, і, навпаки, порушення деяких прав людини завдає шкоди 

навколишньому середовищу. Це вказує на взаємозв’язок прав людини та 

навколишнього природнього середовища. Однак права людини переважно 

спрямовані на захист інтересів окремих осіб і груп людей, які живуть сьогодні, в 

той час як метою екологічного права є підтримка життя в глобальному масштабі 

шляхом здатності нинішніх поколінь забезпечувати можливості майбутніх. Отже, 

обидва явища прагнуть досягти найвищої якості життя людства в усіх суспільних 

сферах, а також в межах існуючої глобальної екосистеми.  

Результатами проведення Тегеранської конференції стало проголошення 

принципу, що всі права людини взаємозалежні й неподільні [458]. М. Краснова у 

своїх роботах неодноразово вказує на те, що така ознака екологічних прав як 

належність окремих із них до конституційних прав людини і громадянина, їх 

похідний характер від права на життя, на охорону здоров’я, дозволяють вносити 

їх до особистих прав і свобод, тобто до таких можливостей людини, які потрібні 

для її фізичного існування, задоволення її біологічних та матеріальних потреб, а 
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також для збереження, прояву, розвитку та захисту її морально-психологічної 

індивідуальності, її світогляду і духовності, особливо коли такі можливості 

пов’язані із взаємодією з природою [459, с. 41; 460, с. 126, 131]. Проте варто 

зазначити, що ані ЄКПЛ, ані іншими міжнародними актами право на чисте 

навколишнє середовище чи право на захист у разі порушення екологічних прав як 

таке не передбачено. Відсутність конкретики в міжнародних актах призводить до 

того, що такі акти містять лише загальні положення в даній сфері. Зокрема, ЄКПЛ 

передбачає, наприклад, що держави повинні вжити відповідних заходів боротьби 

з хворобами і недоїданням, беручи до уваги небезпеку й ризики забруднення 

навколишнього середовища [461]. Існуючі загальні положення права на достатній 

життєвий рівень та неухильне поліпшення умов життя з боку держави, як це 

передбачено і в статті 11 Пакта про економічні, соціальні та культурні права, хоча 

й включають в себе поряд із іншим питання навколишнього природного 

середовища, однак напряму не говорять про це. Дещо далі в цьому контексті йде 

Основний Закон України, вказуючи у статті 50 про право на безпечне для життя і 

здоров’я довкілля, на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, а 

також на доступ до інформації про стан довкілля [14]. І хоча Україна є однією з 

небагатьох країн, що закріпила подібне положення в тексті Конституції, поки що 

вони залишаються доволі декларативними та характеризується певною 

обмеженістю. Вчені щодо цього зазначають, що хоча в Україні існує 

конституційне регулювання екологічних прав і свобод (стаття 50 Конституції 

України), дане регулювання не є досконалим, а ряд важливих питань не 

врегульовано взагалі, в той час як практика застосування відповідних норм 

фактично тільки починає формуватися [462, с. 3]. Зокрема, йдеться про те, що 

причиною неефективності реалізації й захисту права на екологічну безпеку є 

нестача належним чином розроблених критеріїв цього права [463, с. 114]. 

Екологічні інтереси, інтереси забезпечення безпечного для життя і здоров’я 

людини довкілля, екологічного благополуччя носять в основному публічно-

правовий, а не приватно-правовий характер. Регульований і охоронюваний 

екологічним законодавством інтерес щодо екологічно безпечного довкілля, 
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екологічного благополуччя належать до публічних інтересів, які підлягають 

пріоритетному правовому захисту [464, с. 9]. Під адміністративно-правовим 

забезпеченням екологічної безпеки в Україні вчені розуміють сукупність 

адміністративно-правових гарантій і діяльнісних засобів підтримання стану 

захищеності життєво важливих інтересів людини, суспільства, держави та 

довкілля, з якого гарантується право кожної людини на здорове та безпечне 

навколишнє середовище та існують потрібні умови для захисту. Адміністративно-

правове гарантування екологічної безпеки в Україні полягає у створенні 

стабільної основи підтримання стану захищеності життєво важливих інтересів 

людини, суспільства, держави та довкілля через систему нормативного 

адміністративно-правового забезпечення організаційно-правових та процедурних 

гарантій екологічної безпеки [465, с. 166]. Екологічна функція належить до 

основних і її забезпечення покладено на державні органи. Саме від пожвавлення 

виконання державою зазначеної вище функції залежить реалізація екологічних 

прав людини і громадянина в Україні [466, с. 81]. До того ж вчені розділяють 

поняття «права громадян в галузі екологічних відносин» та «екологічні права», 

говорячи про те, що останні є вужчим поняттям, коло регулювання яких 

обмежується правом особи користуватись незабрудненим довкіллям, проживати в 

екологічно збалансованому природному середовищі тощо [467, с. 6]. Втім ні в 

кого не виникають сумніви щодо потреби досягнення максимального рівня 

захисту навколишнього природнього середовища з метою збереження життя та 

здоров’я населення. Важливо зазначити, що в цьому процесі бере участь не тільки 

держава, а й кожен громадянин країни. Це підводить нас до думки про важливість 

надання громадянам не тільки гарантованих декларативних прав, а й процедурних 

гарантій із забезпечення цих прав. Щодо цього доволі цікаво висловився, 

німецький вчений Ulrich Beyerlin, провівши аналогію навколишнього природного 

середовища з тортом. Так, науковець вказує, що чим менший торт, тим більш 

вагоме його значення та інтерес до нього з боку тих, хто сидить за столом [468, 

s. 537]. В юридичному значенні це висловлювання означає, що природні ресурси в 

світі завжди є не тільки бажаними, а й потрібними для життєдіяльності кожного 
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члена суспільства, а відтак кожна людина зобов’язана брати участь у їх 

використанні, для чого однак існує потреба в забезпеченні можливості брати 

участь у відповідних державних процесах при ухваленні рішень, а також 

можливість захищати себе у випадках настання негативних наслідків. 

Тому важливо, щоб державні органи різних систем захисту прав людини 

поважали існуючі положення про права людини та дотримувались їх. 

Узагальнюючи європейські підходи в питаннях правового регулювання у сфері 

екологічного права, можна виділити такі основні напрями: 

- створення належної нормативної бази для регулювання сфери 

навколишнього природного середовища, забезпечення організаційного механізму 

правового регулювання в даній сфері з метою вироблення єдиних стандартів та 

підходів [469]; 

- вироблення та застосування потрібних економічних механізмів з метою 

стимулювання держав, фізичних та юридичних осіб до створення нових ідей 

підтримки якісного та безпечного навколишнього середовища, а також 

проведення планових заходів із метою підтримки задовільного екологічного стану 

(йдеться про системи «зелених» податків», «депозит-повернення» тощо) [470]; 

- забезпечення функціонування концепції сталого розвитку [471], створення 

та підтримка належного механізму захисту екологічних прав [19]. 

Цікавим є те, що в загальному сферу навколишнього природного 

середовища та екологічних прав ЄСПЛ розглядає в контексті майже кожної зі 

статей ЄКПЛ, про що сам і зазначає у своїх узагальненнях. Та все ж найчастіше 

порушення екологічних прав громадян розглядалось ЄСПЛ під час розв’язання 

справ, у яких заявники скаржились на порушення таких статей ЄКПЛ: право на 

життя (стаття 2), право на повагу до приватного життя (стаття 8), право на 

свободу вираження поглядів та думок (стаття 10) та право на власність (стаття 1 

протоколу № 1). У межах цих статей практика ЄСПЛ піднімає важливе для 

нашого дослідження питання діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері 

захисту екологічних прав громадян. При цьому ЄСПЛ наголошує, що 

відповідальність держави в екологічних справах може наставати у зв’язку з 
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невиконанням обов’язку з належного регулювання приватних промислових 

об’єктів, а не тільки тих об’єктів, що є власністю держави, і на які вона має 

безпосередній вплив [472].  

Зі свого боку ВС, який щороку проводить дайджест судової практики у 

спорах, що виникають у сфері захисту довкілля та екологічних прав, виділяє такі 

категорії щодо розгляду справ зі спорів, які виникають у сфері захисту довкілля та 

екологічних прав, та фактично збігаються з практикою ЄСПЛ [488]. Варто 

зазначити, що в Україні існує надзвичайно великий масив законів та підзаконних 

актів, які так чи інакше регулюють питання екологічних прав та встановлюють 

обов’язки для суб’єктів публічної адміністрації. Власне так само і ЄКПЛ, як нами 

вже було зазначено на початку, не має окремої статті, присвяченої екологічним 

правам, натомість розглядає їх у межах інших статей. Саме тому побудову даного 

підрозділу складатиме практика ЄСПЛ, критерієм якої виступають конкретні 

статті ЄКПЛ. 

Практика ЄСПЛ у сфері охорони навколишнього природного 

середовища в контексті статті 2 ЄКПЛ 

Одним із наявних доказів на користь розгляду та захисту ЄСПЛ екологічних 

прав людини та довкілля загалом, незважаючи на відсутність прямого посилання 

на дані права у тексті ЄКПЛ, є той факт, що ЄСПЛ у своїх рішеннях називає 

навколишнє природне середовище такою цінністю, яка є першочерговою 

потребою кожної людини, однак превалює над інтересами однієї особи (чи сім’ї), 

навіть якщо це стосується її приватного життя і власності [489]. До того ж ЄСПЛ 

зазначає, що хоча метою статей ЄКПЛ по суті є захист особистості від 

свавільного втручання з боку державних органів, зміст зазначених статей не 

просто змушує державу утримуватися від такого втручання: на додаток до таких 

переважно негативних зобов’язань в питаннях навколишнього природного 

середовища існують переважно позитивні зобов’язання [490, § 32]. 

Навколишнє природне середовище є саме тим природним чинником, що 

напряму впливає на життя та здоров’я людей. Зважаючи на можливий тяжкий 

вплив на життя та здоров’я особи, ЄСПЛ встановив, що питання захисту 
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екологічних прав може розглядатись серед іншого в межах статті 2 ЄКПЛ, адже 

дана стаття стосується не лише випадків смерті в результаті безпосередніх дій 

агентів держави, а й закладає позитивний обов’язок держав вживати належні 

заходи для захисту життя осіб, які перебувають під їхньою юрисдикцією [491], 

про що прямо говорить текст статті 2 «право кожного на життя охороняється 

законом». На основі цього ЄСПЛ прийшов до висновку, що згідно з пунктом 2 

статті 2 ЄКПЛ на державу покладається позитивний обов’язок «захищати» життя, 

що проявляється в зобов’язаннях не тільки створити належну законодавчу базу, а 

й виконувати належні позитивні зобов’язання з метою захисту життя та здоров’я 

громадян [492, § 151; 493, § 65]. 

Звертаючись до досвіду України в питанні впливу бездіяльності чи 

неправомірної поведінки публічної адміністрації в екологічних питаннях на життя 

та здоров’я людей, зазначимо що нерідко можна зустріти випадки, коли самі 

громадяни ініціюють екологічні перевірки, інші контрольні нагляди за станом 

дотримання екологічно стану у тих випадках, коли вони відчувають загрозу або 

мають реальні факти порушення їх права на безпечне для життя і здоров’я 

довкілля [494]. Загалом, з аналізу справ щодо захисту екологічних прав в 

контексті статті 2 ЄКПЛ можна зробити висновок, що в даному випадку держава 

має більше позитивних, аніж негативних зобов’язань. Дані зобов’язання в 

переважно покладаються на суб’єктів публічної адміністрації, що зокрема 

передбачено основним у сфері охорони навколишнього природного середовища 

Законом «Про охорону навколишнього природнього середовища» [495].  

Проаналізувавши згадані нами вище справи ЄСПЛ щодо застосування 

статті 2 ЄКПЛ у питаннях захисту екологічних прав, ми приходимо до висновку, 

що в усіх випадках результатом звернення до суду стала смерть особи або вплив 

на здоров’я внаслідок тривалого шкідливого впливу небезпечних хімічних 

речовин на організм людини, природного стихійного лиха, техногенної 

катастрофи тощо. В інших випадках, коли негативні чинники не призводили до 

загибелі особи, однак суттєво перешкоджали нормальній життєдіяльності 

людини, подібні справи розглядались ЄСПЛ в контексті статті 8 ЄКПЛ.  
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Практика ЄСПЛ у сфері охорони навколишнього природного 

середовища в контексті статті 8 ЄКПЛ 

У практиці ЄСПЛ розроблена також гарантія захисту навколишнього 

середовища з погляду прав людини на приватне життя, визначеного в цій статті. І 

хоча доволі цікавим фактом є те, що від першої відповідної скарги в 1980 

році [496] до першого успішного розв’язання справи в цій сфері [481] пройшло 

майже 14 років, беззаперечним фактом залишається те, що відповідний 

гарантований захист особи від шуму, пилу, парів, запахів, затоплення та інших 

природних катаклізм є важливим та потрібним в будь-якому демократичному 

суспільстві, адже напряму впливає на приватне життя особи. Проте, простого 

існування ситуації, що на думку заявників порушує їх право, не достатньо, щоб 

розглядати дану скаргу у світлі дії статті. ЄСПЛ підтвердив, що в ЄКПЛ немає 

чіткого права на чисте та безпечне навколишнє середовище, але в тих випадках, 

коли на людину безпосередній і серйозний вплив мають шум або будь-яке 

забруднення, проблема може бути розв’язана відповідно до статті 8 ЄКПЛ [484, 

§ 96]. Вирішальним елементом, який повинен бути присутнім при визначенні 

того, чи завдало забруднення навколишнього середовища несприятливий вплив на 

одне з прав, гарантованих пунктом 1 статті 8, є наявність шкідливого впливу на 

особисту або сімейну сферу особи, а не просто загальне погіршення 

навколишнього середовища [473, § 52]. До того ж оцінка цього мінімального 

рівня є відносною і залежить від усіх обставин справи, таких як інтенсивність і 

тривалість заподіяння шкоди, а також його фізичний або психічний вплив на 

здоров’я або якість життя людини. Аналогічно не виникне ніяких проблем, якщо 

збиток, про який йдеться, незначний порівняно з небезпеками для навколишнього 

середовища, що властиве кожному сучасному місту. Природно, що серйозне 

забруднення навколишнього середовища може вплинути на добробут людей і 

позбавити їх можливості користуватися своїми будинками таким чином, що це 

може негативно позначитися на їх приватному і сімейному житті, проте не 

ставить під загрозу їхнє здоров’я [472, §§ 68–69]. 
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На відміну від багатьох інших статей ЄКПЛ, застосування статті 8 в 

контексті навколишнього природного середовища різниться від інших тим, що 

характерним для даної сфери є не втручання з боку державних органів у право на 

повагу до приватного життя, а їх передбачувана відмова вжити заходів, щоб 

покласти край порушенням прав третіх осіб, на які посилається заявник [497]. 

Крім того, стаття 8 ЄКПЛ може застосовуватися у випадках, пов’язаних з 

навколишнім середовищем, незалежно від того, чи викликано забруднення 

безпосередньо державою, або відповідальність держави обумовлена нездатністю 

належним чином регулювати діяльність приватного сектора. Аналізується справа 

також з погляду позитивного обов’язку держави вживати розумні й належні 

заходи для забезпечення прав заявника відповідно до пункту 1 статті 8 або з 

погляду втручання з боку державного органу у виправдання відповідно до 

пункту 2, застосовні принципи в цілому схожі [481, § 51; 483, § 41]. Суд 

встановив, що процес ухвалення рішень, що веде до заходів втручання, повинен 

бути справедливим та забезпечувати належну повагу до інтересів особи [498, 

§ 118; 499, § 217]. 

Окрім того, процес ухвалення рішень суб’єктами публічної адміністрації зі 

складних питань екологічної політики повинно щонайперше включати відповідні 

розслідування й дослідження, з тим щоб наслідки діяльності, яка може завдати 

шкоди навколишньому середовищу і порушувати права людини, могли бути 

заздалегідь передбачені й оцінені. До того ж важливо, щоб, по-перше, був 

досягнутий справедливий баланс між різними конфліктуючими інтересами [484, 

§ 128], а також був дотриманий обов’язок забезпечення громадського доступу до 

висновків таких досліджень та інформації, що дозволяє представникам 

громадськості оцінити небезпеку, якій вони піддаються [432, § 97]. У результаті 

чого виникає й інший необxідний аспект, що має бути належним чином 

забезпечений владою. Наразі йдеться про те, що зацікавлені особи також повинні 

мати можливість оскаржити в суді будь-яке рішення, дію чи бездіяльність, якщо 

вони вважають, що їхнім інтересам або їхнім коментарям не надано достатньої 

ваги у процесі ухвалення рішень [484, § 128; 498, § 118–119]. Так, у справі, де 
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заявники скаржилися на бездіяльність суб’єктів публічної адміністрації, а саме на 

те, що вони не забезпечили місцеве населення інформацією про ризики, які 

пов’язані з діяльністю хімічного заводу, а також не передбачили процедури 

отримання інформації та порядку відшкодування збитків у разі настання 

аварії [417, § 59], ЄСПЛ підкреслив, що публічний доступ до чіткої та повної 

інформації, зокрема щодо екологічного стану, має бути основою права людини. 

Серйозне забруднення навколишнього середовища може вплинути на добробут 

людей і позбавити їх можливості користуватися своїми будинками таким чином, 

що це негативно позначатиметься на їхніх правах на приватне та сімейне 

життя [481, § 51].  

В цьому контексті українські суди зазначають про випадки, коли 

звертаючись із позовом до суду про визнання дій неправомірними та визнання 

експертного звіту щодо розгляду проєктної документації неправомірним і його 

скасування, приватні суб’єкти фактично реалізують повноваження органів 

державної влади, які мають здійснювати контроль за дотриманням суб’єктами 

господарювання вимог природоохоронного законодавства. Орхуська конвенція 

встановлює, що забезпечення дотримання екологічного законодавства – це не 

лише обов’язок природоохоронних органів, але й громадськості, яка також 

покликана відігравати цілком визначену роль. Згідно з Орхуською конвенцією 

сторони повинні гарантувати, щоб представники громадськості могли 

безпосередньо забезпечити дотримання закону в разі дій або бездіяльності як з 

боку приватних осіб, так і з боку державних органів. Крім того, представники 

громадськості можуть оскаржувати дії або бездіяльність державних органів, які 

порушують національне природоохоронне законодавство. Під бездіяльністю в 

цьому випадку розуміється нездатність здійснити чи забезпечити дотримання 

природоохоронного законодавства іншими державними органами або приватними 

суб’єктами діяльності [86]. Схожі питання неодноразово ставали предметом 

розгляду ЄСПЛ. Для прикладу можна навести такі конкретні рішення щодо:  
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▪ «ігнорування» суб’єктами публічної адміністрації шкідливої діяльності 

еколого-небезпечних підприємств; наприклад, сase «Kyrtatos v. Greece» § 71 [473] 

– будівництво будинків та вплив на охоронювані види тварин та їх оселі; 

▪ незаконного видання дозволу на проведення робіт, що нанесли шкоду 

навколишньому природньому середовищу; наприклад, сase «Ockan and others v. 

Turkey» § 53 [474] – дозволи на розробку родовищ золота; сase «Tătar v. Romania» 

§ 57 [475] – використання цианіду при видобуванні золота; 

▪ незабезпечення громадян доступом до екологічної інформації; наприклад, 

сase «Guerra and Others v. Italy» § 48 [417] – шкода від хімічного підприємства з 

виробництва мінеральних добрив та ненадання важливої інформації для оцінки 

ризику;  

▪ бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації в питаннях переселення 

осіб, які проживають в еколого-небезпечних районах; наприклад, сase «Fadeyeva 

v. Russia» § 54 [472]; сase «Ledyayeva, Dobrokhotova, Zolotareva and Romashina v. 

Russia» § 55 [476] – проживання поруч із металургійним комбінатом; сase 

«Koceniak v. Poland» [500] – проживання поруч з м’ясокомбінатом та 

скотобійною; сase «Giacomelli v. Italy») § 56 [477] – проживання поруч із заводом 

із переробки «спеціальних відходів», частина з яких кваліфікувалася як 

небезпечні. 

Втім окрім цього предметом розгляду справ у межах статті 8 ЄКПЛ є доволі 

велика кількість різноманітних явищ та факторів, що відбуваються незалежно від 

волі людини як певні природні явища або ж є предметом діяльності людини, з 

якими ми взаємодіємо щодня. Прикладами таких рішень є рішення ЄСПЛ щодо: 

▪ неналежного поводження з відходами; наприклад, сase «Brânduse v. 

Romania» § 72 [478] – сморід від звалища сміття; сase «Di Sarno and Others v. Italy» 

§ 73 [479] – неналежна система збору, обробки та видалення побутових відходів; 

▪ невиконання обов’язків суб’єктів публічної адміністрації, що призвели до 

забруднення вод; наприклад, case «Dzemyuk v. Ukraine» § 75 [480] – забруднення 

води в колодязі в результаті функціонування цвинтаря, а також шум від церемоній 

поховання; сase «Lopez Ostra v. Spain» § 50 [481] – викиди станції для очищення 
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води й відходів від дубильних майстерень; case «Dubetska and others v. Ukraine» 

§ 58 [482] – забруднення води та повітря внаслідок діяльності вугледобувних 

підприємств; 

▪ відсутності контролю за рівнем здійснюваного шуму підприємствами, 

приватними особами; наприклад, сase «Powell and Rayner v. the United Kingdom» 

§ 60 [483]; сase «Hatton and others v. the United Kingdom» § 61 [484]; сase 

«Flamenbaum v. France» [505] – повітряний рух та шум від літаків; сase 

«Fägerskiöld v. Sweden» – шум від промислових вітрогенераторів [501]; сase 

«Moreno Gomez v. Spain» § 63 [485]; сase «Mileva and Others v. Bulgaria» § 64 [486] 

– шум від нічного та комп’ютерного клубів, розташованих по сусідству; сase 

«Grimkovskaya v. Ukraine» § 66 [487] – шум та інший негативний вплив доріг та 

транспорту.  

Нерідкими в практиці ЄСПЛ є випадки, коли Суд визнає непрйнятними ті 

заяви, що є явно необгрунтованими з погляду стрімкого технічного прогресу чи 

потрібних викликів сучасного динамічного суспільства [502; 504; 506; 507; 485; 

486]. ЄСПЛ оголосив заяви в даних справах неприйнятними як явно 

необґрунтованими, наголосивши на тому, що держава в даному випадку зважає на 

технологічний прогрес та інтерес в сучасному суспільстві [503]. Варто відмітити, 

що саме остання теза є надзвичайно важливою та має враховуватись 

національними органами в їх щоденній діяльності. Однак окрім цього, ЄСПЛ 

зважає й на такий аспект як економічна зацікавленість держави, обгрунтовуючи 

цим самим можливість створення певних неподобств для населення (якщо такі 

негативні чинники не перевищують рівень допустимості та немає інших способів 

їх уникнути. Так, в одній із справ не засуджуючи оскаржувані дії держави ЄСПЛ 

зазначив таке: лише невеликий відсоток людей постраждав від шуму, ціни на 

житло в цій місцевості не впали, тому заявники могли переїхати в інше місце без 

фінансових втрат [484]. 

Натомість у випадках порушення еколого-правових норм, що призводять до 

створення екологічно-небезпечної ситуації чи шкодять навколишньому 

природному середовищу, здоров’ю громадян, інформація про подібні явища 
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повинна бути відкритою та загальнодоступною. Україні вже відомий сумний 

випадок в історії країни, коли «утаємнення» та невчасне повідомлення 

громадянам про аварію на Чорнобильській АЕС призвело до вкрай тяжких 

наслідків, яких можна було запобігти. Саме тому у світі створюється все більше 

неурядових екологічних організацій, зокрема у формі громадських об’єднань, що 

нині здійснюють чималий вплив на суспільно-політичні події та є одним із 

головних (на рівні із засобами масової інформації) суб’єктів у питаннях реалізації 

права на свободу вираження думки, передбаченого статтею 10 ЄКПЛ. 

Практика ЄСПЛ у сфері охорони навколишнього природного 

середовища в контексті статті 10 ЄКПЛ 

На думку ЄСПЛ в демократичному суспільстві громадяни, журналісти, а 

також навіть невеликі і неформальні агітаційні групи повинні мати можливість 

ефективно здійснювати свою діяльність, адже існує значний суспільний інтерес 

до того, щоб дати можливість таким групам і окремим особам поза основним 

протоколом внести свій вклад у громадянські дебати шляхом поширення 

інформації та ідей з питань, що становлять суспільний інтерес, таких як здоров’я і 

навколишнє середовище [508, § 89; 509]. 

Розглядаючи справи в екологічних спорах ЄСПЛ торкається й інших 

аспектів. Зокрема, підкреслюється, що адміністративні органи є одним із 

елементів держави, на яке поширюється верховенство права, і що їхні інтереси 

збігаються з потребою належного здійснення правосуддя. У тих випадках, коли 

адміністративні органи відмовляються або не дотримуються, або навіть 

затримують виконання, гарантії, якими користувався позивач на судовій стадії 

розгляду, позбавляються мети [510].  

Загальними висновками в даній частині дослідження є: 

▪ свобода отримання інформації відповідно до статті 10 ЄКПЛ не може бути 

витлумачена як покладання на державні органи загального зобов’язання збирати і 

поширювати інформацію, що стосується навколишнього середовища, за власним 

бажанням; 
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▪ позитивний обов’язок державних органів щодо надання інформації про 

стан навколишнього природного середовища постає передусім перед тими 

особами, чиї права знаходяться під загрозою; 

▪ можуть бути передбачені обмеження з боку державних органів на право 

отримувати й поширювати інформацію та ідеї, зокрема з екологічних питань. 

Заходи, що перешкоджають реалізації права, передбаченого даною статтею, 

повинні бути пропорційними законній меті і мати справедливий баланс інтересів; 

▪ відповідні державні органи повинні дотримуватись критеріїв до процедур, 

які використовуються для надання інформації.  

Практика ЄСПЛ у сфері охорони навколишнього природного 

середовища в контексті статті 1 протоколу № 1 ЄКПЛ 

Досить часто такі негативні ситуації, що були описані нами вище, 

впливають не тільки на життя, здоров’я громадян та певну нематеріальну сферу 

їхнього життя, що порушує їхню життєдіяльність, а й не завдаючи як такої шкоди 

самій особі, шкодить її майну. Саме тому справи у сфері довкілля та 

навколишнього природного середовища ЄСПЛ розглядає також і в контексті 

статті 1 протоколу № 1 ЄКПЛ, що гарантує право на захист власності. До того ж 

поняття «майно», згадане в даній статті, має автономне значення, яке не 

обмежується володінням фізичними товарами і не залежить від формальної 

класифікації в національному законодавстві: деякі інші права та інтереси, що 

становлять активи, також можуть розглядатися як «майнові права» і, отже, як 

«майно» в контексті статті 1 [489, § 75].  

ЄСПЛ вказує на потребу усвідомлювати різницю між позитивними 

зобов’язаннями за статтею 2 ЄКПЛ та зобов’язаннями за статтею 1 протоколу 

№ 1. Органи влади користуються більшою свободою розсуду при ухваленні 

рішення про те, які заходи вжити для захисту майна окремих осіб від небезпечних 

погодних явищ, ніж при вживанні заходів, потрібних для захисту життя. А ведучи 

мову про компенсацію за пошкодження майна необхідно враховувати, що 

позитивний обов’язок держави щодо захисту приватної власності від стихійного 

лиха не може бути витлумачений як зобов’язання держави компенсувати повну 



195 
 

ринкову вартість знищеного майна. Збиток повністю не може бути однозначно 

віднесений до недбалості держави, а передбачувана недбалість є не більше ніж 

збільшуваним фактором, що сприяє шкоді, заподіяній природними силами. У 

таких обставинах умови компенсації повинні оцінюватися з урахуванням всіх 

інших заходів, що вживаються владою, складності ситуації, числа постраждалих 

власників та економічних, соціальних і гуманітарних проблем, властивих 

наданню допомоги при лиху [511]. 

Іншим можливим варіантом розгляду справ в контексті статті 1 

протоколу № 1 ЄКПЛ, як нами вже було сказано, є обгрунтованість втручання 

держави у право на власність. Дана група представлена значно більшою кількістю 

справ, що розглядались в ЄСПЛ. Так ЄСПЛ розробив важливі положення, що 

мають застосовуватися в усіх державах. Щонайперше ЄСПЛ повторив, що хоча 

жодна зі статей ЄКПЛ не передбачає захист навколишнього середовища як 

такого, у сучасному суспільстві захист навколишнього природного середовища 

стає все більш важливим фактором. Саме навколишнє природне середовище 

викликає постійний і стійкий інтерес громадськості, а отже, і державних органів. 

Фінансові імперативи і навіть деякі фундаментальні права, такі як право 

власності, не повинні мати пріоритет над охороною навколишнього середовища. 

Отже, державні органи несуть відповідальність, яка повинна на практиці привести 

до їх вимушеного потрібного та вчасного втручання, щоб забезпечити законодавчі 

положення, ухвалені з метою захисту навколишнього природного середовища 

[489]. ЄСПЛ систематично наголошує на тому, що у справах щодо 

навколишнього природного середовища завжди має бути дотриманий баланс 

приватного та державного інтересів [512; 513].  

Загальні висновки в даній частині дослідження такі: 

▪ загальна зацікавленість у захисті навколишнього природного середовища 

може виправдати певні обмеження з боку державних органів на право особистості 

мирно володіти своїм майном. Такі обмеження повинні бути законними і 

пропорційними законній меті. Органи державної влади користуються широкою 

свободою розсуду при ухваленні рішення щодо вибору засобів примусу, однак 
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вони повинні з’ясувати, чи є наслідки подібних дій виправданими в загальних 

інтересах; 

▪ захист права людини на мирне користування своїм майном водночас 

зобов’язує державні органи вимагати від суб’єктів володіння забезпечення певних 

екологічних стандартів. Ефективне здійснення цього права не залежить тільки від 

обов’язку органів державної влади не втручатися, але може вимагати від них 

вжиття позитивних заходів для захисту цього права, особливо в тих випадках, 

коли існує прямий зв’язок між заходами, які заявник може на законних підставах 

очікувати від влади, й ефективним використанням його майна. 

Підбиваючи загальний підсумок, зазначимо, що досліджуючи джерела 

екологічного права України, Н. Шпарик у своїй дисертації окремий підрозділ 

присвятив практиці ЄСПЛ як окремому виду джерел. Дослідник прийшов до 

висновку, що з метою розв’язання проблем, які випливають із ЄСПЛ, де Україна 

виступала відповідачем в екологічних справах, вбачається потрібне: 

- забезпечити оптимальне співвідношення між публічними інтересами 

громади й держави та приватними екологічними інтересами громадян; 

- підвищити санкції за ті порушення екологічного законодавства, що 

спричинили шкоду здоров’ю населення прилеглих до осередку забруднення 

територій; 

- дотримуватися процесуальних строків розв’язання спорів, що стосуються 

порушення екологічних прав громадян; 

- законодавчо передбачити створення тимчасових спеціальних екологічних 

комісій для виявлення причин, можливих наслідків і шляхів та засобів усунення 

екологічно небезпечної діяльності на локальному рівні, що будуть складатися з 

представників публічної адміністрації, місцевої громади, громадських 

організацій, експертів-екологів, а також проводитимуться із залученням до 

розгляду і розв’язання справ потерпілих від екологічно небезпечної діяльності 

осіб [514, с. 14]. 

Все більше дослідників пропонують ідею створенню Уповноваженого у 

сфері контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації [515, 
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с. 115; 456, с. 111; 403, с. 90]. Аналіз зазначеної нами практики ЄСПЛ дозволяє 

зробити висновки щодо наявності ряду обов’язків, що має гарантувати держава, 

та ефективно здійснювати на практиці суб’єкти публічної адміністрації, 

застосовуючи як належний законодавчий механізм, так і потрібні адміністративні 

процедури: 

▪ створити дієву законодавчу базу з урахуванням важливості та вразливості 

такої сфери як сфера навколишнього природного середовища; 

▪ дотримуватись позитивного обов’язку держави щодо механізму контролю 

за підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють свою діяльність 

у зазначеній сфері, не тільки під час їх вже безпосереднього функціонування, а й 

на початковому етапі видачі дозволу на здійснення такої діяльності, зважаючи на 

такі особливості: як місце розташування об’єкта, віддаленість від місця 

проживання населення, потенційний рівень шуму, викидів шкідливих речовин в 

атмосферне повітря, водойми та ґрунт; 

▪ забезпечувати баланс індивідуальних та суспільних інтересів у сфері 

захисту довкілля та інших прав людини, що в разі потреби може стати законною 

метою обмеження прав людини; 

▪ забезпечувати відкритий доступ до інформації про серйозні ризики для 

довкілля та людей, участь громадськості в ухваленні рішень та доступ до суду; 

▪ встановлювати обмеження на отримання й поширення інформації та ідей з 

питань охорони довкілля лише за умови, що такі обмеження передбачені законом, 

переслідують законну мету та є потрібними в демократичному суспільстві; 

▪ у випадку настання негативних наслідків для осіб, забезпечити всіляку 

підтримку, яка залежно від ступеня шкоди, вини держави, а також від того, чи 

мала можливість сама особа передбачити настання таких негативних наслідків, 

може бути різною: від забезпечення новим безоплатним житлом до допомоги 

переселення особи. 
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2.5 Практика Європейського суду з прав людини як юридична основа 

діяльності публічної адміністрації у сфері утвердження й забезпечення права 

на освіту 

Останній підрозділ в даному дисертаційному дослідженні ми присвятили 

статті 2 протоколу № 1, що гарантує кожному право на освіту. Це, по-перше, 

пов’язано із позицією ЄСПЛ, що положення частини першої статті 2 протоколу 

№ 1 до ЄКПЛ мають тлумачитися не тільки у світлі одне одного, але також у 

поєднанні зі статтею 8 «Право на повагу до приватного і сімейного життя», 

статтею 9 «Свобода думки, совісті і релігії» і 10 статтею «Свобода вираження 

поглядів», які були розглянуті нами в попередніх розділах [516, § 43–44]. 

Спираючись на позицію Ю. Орловського, згідно якої всі конституційні права 

тісно взаємопов’язані і взаємозалежні між собою, інші вчені зазначають наступне. 

Право на освіту має своє особливе призначення серед інших прав. Право на освіту 

– це найважливіша і потрібна передумова для здійснення багатьох інших 

конституційних прав. Право на освіту впливає на інші конституційні права, адже 

активне здійснення прав на працю, права на участь в управлінні державними 

справами, на підприємницьку діяльність, інформаційних прав та багатьох інших 

зумовлює потребу постійного підвищення освітнього рівня відповідно до вимог 

суспільного розвитку. Наявність певного рівня освіти в суб’єктів реалізації та 

забезпечення, гарантування прав громадян може значно підвищити ефективність 

реалізації права, досягнення кінцевої мети, задоволення відповідних 

інтересів [517, с. 64]. 

Також додамо до цього, що право на освіту тісно взаємопов’язано й з 

іншими правами людини, такими як право на працю, достатній життєвий рівень, 

соціальний захист тощо. На наше переконання, реалізація описаних нами в 

попередніх підрозділах прав людини можлива лише завдяки багатолітній 

реформації з метою покращення правового виховання та правової свідомості, а 

також рівня освіти загалом. Лише маючи розумне, мисляче та високоякісно 

підготовлене покоління, країна буде розвиватися в демократичному руслі. 

Р. Ковальчук слушно вказав, що в сучасному глобалізованому й 
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інформатизованому світі освіта стає вирішальним чинником суспільного прогресу 

й національної безпеки, важливою складовою повного розвитку людської 

особистості, збільшення поваги до прав і свобод людини [518, с. 292]. Недарма 

між державами-учасниками ЄКПЛ була досягнута домовленість про те, що освіта 

потрібна для розвитку особистості, для запобігання тоталітарних режимів і для 

функціонування демократичної спільноти [519]. Зі свого боку преамбула до 

Закону України «Про освіту» проголошує: «Освіта є основою інтелектуального, 

духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними 

цінностями і культурою, та держави» [520]. Навчання є невід'ємною частиною 

процесу, за допомогою якого школа прагне досягти мети, для якої вона була 

створена, включаючи розвиток і формування характеру і розумових здібностей 

своїх учнів, а також їх особисту незалежність [521, § 55]. КСУ було визнано, що 

право на освіту – це право людини на здобуття певного обсягу знань, культурних 

навичок, професійної орієнтації, які потрібні для нормальної життєдіяльності в 

умовах сучасного суспільства [522]. На цьому тлі можемо стверджувати, що 

кожен повинен мати право на освіту. Головною гарантією статті 2 протоколу № 1 

до ЄКПЛ є рівний доступ до існуючих навчальних закладів, а Договірні держави 

повинні мати широкі повноваження в організації освіти. Отже, якщо право на 

освіту розглядають як передбачені нормами міжнародного та національного права 

вид і міра можливої поведінки (діяльності) людини, яка спрямована на розвиток 

власної індивідуальності та особистості шляхом здобуття, розвитку, тренінгу 

знань, умінь, навичок, компетенцій, поглядів, переконань, досвіду, здібностей у 

процесі власної цілеспрямованої діяльності учіння та діяльності викладання 

(наукового керівництва, наукового консультування) [523, с. 147], то управлінням 

освітою вважають цілеспрямовану зміну її стану [524, с. 479–480]. Досліджуючи 

питання організації освіти, вчені наголошують на тому, що потрібно виділяти 

спеціальні принципи надання освітніх послуг, серед яких особливу увагу слід 

звернути на так званий «принцип компетентно-орієнтованого підходу надання 

освітніх послуг». Зміст цього принципу полягає в тому, що навчальний процес 
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повинен бути зорієнтований на створення умов для особи в набутті нею потрібної 

компетентності через здобуття знань, умінь і навичок, яка буде потрібна особі для 

того, щоб бути активним учасником суспільних відносин [525, с. 54]. Слушну 

думку висловив В. Олійник, вказавши, що основною метою управління освітою 

сьогодні стає забезпечення гарантії ефективного освітнього розвитку громадян, 

досягнення ними такого освітнього рівня, який адекватний не лише 

індивідуальним потребам, але й реальним потребам розвитку держави [526, 

с. 485–487]. Цікавий підхід висловлюється деякими вченими, які інструментами 

публічного управління (автори зазначають термін державне управління) системи 

вищої освіти виділили таке: акредитація та атестація закладів вищої освіти; 

ліцензування освітніх послуг; податкове та цінове стимулювання; ціноутворення 

послуг; організація навчального процесу; види платних послуг, що надаються 

закладами вищої освіти; державні стандарти та державне замовлення [523, с. 166]. 

Зі свого боку інші вчені формою державного контролю у сфері вищої освіти 

вважають зовнішнє вираження відповідних контрольних заходів, які 

здійснюються компетентними органами та посадовими особами за встановленими 

законодавством адміністративними процедурами [527, с. 23–24]. На підставі 

викладеного ми приєднуємось до думки, відповідно до якої публічне 

адміністрування освітою має забезпечити: додержання законодавства в галузі 

освіти; створення рівних умов для громадян у здобутті освіти; дотримання 

державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу освіти; стимулювання творчого 

пошуку педагогів і науковців, автономність у діяльності навчально-виховних 

закладів та наукових установ [528, с. 264]. 

Важливо зазначити, що незважаючи на те, що текст статті 2 протоколу № 1 

(«Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту»), на перший погляд, має на 

увазі лише обов’язок держави утримуватись від свавільного порушення даного 

права, практика ЄСПЛ свідчить про зворотне. Згідно з позицією ЄСПЛ, 

виховання дітей – це весь процес, за допомогою якого дорослі в суспільстві 

прагнуть передати свої переконання, культуру та інші цінності молоді [529, § 33]. 

При цьому ЄСПЛ вказує, що ефективна гарантія права на освіту вимагає, щоб 
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індивід міг скористатися ним після завершення навчання, тобто щоб ступінь 

отриманої освіти був визнаний державою [530, § 84]. 

Українське законодавство включає в себе більше десятка Законів України, а 

також велику кількість підзаконних актів, що регулюють сферу освіти. 

Аналізуючи основні положення даної законодавчої бази, можна прийти до 

висновку, що основний зміст права людини на освіту становлять чотири 

принципи: принцип свободи освіти, принцип рівного доступу до освіти, принцип 

державної участі в освіті і принцип рівності в освіті [532, с. 93]. Державну 

політику у сфері освіти визначає Верховна Рада України, а реалізують Кабінет 

Міністрів України, центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, 

інші центральні органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування [520]. Наголосимо ще раз на тому, що вказані органи відповідно 

до статті 19 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» зобов’язані використовувати практику ЄСПЛ 

як джерело права, зазначимо, що в межах даного підрозділу ми традиційно 

розглянемо більш детально положення ЄКПЛ та практику ЄСПЛ у сфері права на 

освіту. До того ж все більше дослідників останнім часом наголошують не тільки 

на помилках, які допускають керівні органи освіти, а й системних недоліках 

освітнього законодавства, серед яких виділяють: невідповідність Конституції 

України та принципу верховенства права; внутрішня суперечливість правових 

норм; неповнота правового регулювання; недопустимий рівень адміністративного 

втручання органів влади в навчальний процес [531, с. 221]. Утім як стверджує 

С. Мосьондз, аналіз правових актів, які регулюють суспільні відносини, що 

виникають у сфері освіти між суб’єктами публічної адміністрації та приватними 

особами, дає змогу виокремити такі інститути освітнього права: інститут 

правового статусу суб’єктів освітніх відносин; інститут дошкільної освіти; 

інститут загальної середньої освіти; інститут позашкільної освіти; інститут 

професійно-технічної освіти; інститут вищої освіти; інститут післядипломної 

освіти; інститут аспірантури та докторантури; інститут регулювання 

функціонування навчальних закладів; інститут ліцензування освітньої діяльності; 
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інститут акредитації освітньої діяльності; інститут атестації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників навчальних закладів [533, с. 117]. 

Право на освіту, згідно зі статтею 2 протоколу № 1 до ЄКПЛ, доступне 

тільки для фізичних осіб, дане право за своєю природою не застосовується до 

юридичних осіб. До такого висновку ми приходимо завдяки аналізу практики 

ЄСПЛ, що дає чіткий перелік суб’єктного складу статті 2 протоколу № 1. Тому 

суб’єктами права, передбаченого статтею 2 протоколу № 1 до ЄКПЛ, є як діти, 

так і дорослі, тобто, будь-яка особа, котра бажає скористатись правом на освіту. 

До того ж зазначимо, що під захист статті 2 протоколу № 1 ЄКПЛ підпадають 

фізичні особи, які є як громадянами країни, у якій знаходиться навчальний заклад, 

так і іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають в 

країні. Дане твердження походить також і з тексту Конституції України, яка в 

статті 53 вказує, що кожен має право на освіту. Конкретні справи, що 

розглядались ЄСПЛ, дають право зробити висновок, що стаття, що розглядається, 

стосується як початкової шкільної освіти [534], так і повної середньої освіти [535, 

§ 278], вищої освіти [536, § 278] і фахової освіти [537, § 41].  

Отже, система освіти знаходиться під контролем держави, а остання зі свого 

боку має обов'язковий конституційний мандат на забезпечення ефективної освіти. 

Держава повинна забезпечити наявність достатньої кількості освітніх і 

навчальних установ для всього населення, рівень яких відповідає рівню розвитку 

суспільства. Саме тому, піклуючись про окремі, особливо вразливі категорії осіб, 

в Україні передбачено й індивідуальну форму навчання, що має неабияке 

значення для забезпечення належного функціонування системи освіти. Майже усе 

законодавче регулювання даного питання зібрано в Положенні про індивідуальну 

форму здобуття загальної середньої освіти, що затверджене наказом Міністерства 

освіти і науки України. Тут важливо зазначити, що в 2016 році до Положення 

були ухвалені зміни, які суттєво змінили підхід до форм навчання. Наразі 

запроваджено такі три види індивідуальної форми здобуття освіти: екстернат; 

домашнє навчання; педагогічний патронаж [538]. 
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Як ми бачимо, право на освіту цілком і повністю охоплюється сферою 

держави та реалізується уповноваженими на це суб’єктами публічної 

адміністрації. Загалом вчені виділяють декілька етапів становлення центральних 

органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки. Основними серед них є 

період Київської Русі, козацько-гетьманської доби, Російської імперії, 

радянського періоду та незалежної України. Не заглиблюючись в питання 

історичного характеру, зазначимо, що результатом багаторічних реформ та 

трансформацій стало створення великої розгалуженої системи центральних та 

консультативно-дорадчих органів [539, с. 188], серед яких центральне місце 

посідає Міністерство освіти і науки України. Сфера дії Міністерства, як 

основного постачальника освітніх послуг, поширюється як на навчальні заклади 

державної форми власності, так і на приватні навчальні заклади відповідно до 

загальних положень публічного права. Для отримання освіти перед особою, яка 

бажає отримати освіту, або її батьками чи іншими законними представниками 

першочерговим завданням постає визначення закладу освіту, у якому буде 

навчатись особа. І якщо кількість приватних навчальних закладів середньої освіти 

в Україні не така вже й велика – лише 180, трохи більше, ніж 1 %, кількість 

закладів вищої освіти приватної форми власності складає 20,3 % від загальної 

кількості [540]. Такі показники дають можливість детальніше зупинитись на 

зазначених нами вище формах навчальних закладів та регулюванні їхньої 

діяльності внутрішнім законодавством і підходами з практики ЄСПЛ. 

Хоча Закон України «Про освіту» регулює діяльність юридичних осіб як 

публічного, так і приватного права, не можна не зазначити про те, що в статті 53 

Конституції України, яка визначає право на освіту, йдеться лише про навчальні 

заклади державної та комунальної форм власності. Водночас як стаття 2 

протоколу № 1 регламентує діяльність зокрема й приватних навчальних закладів. 

Згідно з позицією ЄСПЛ, у будь-якій державі обов’язкова освіта може бути 

ефективно здійснена, якщо державі допомагають в її функціях приватні суб’єкти. 

ЄСПЛ схвалює наявність недержавних шкіл, однак накладає при цьому на 

державу створення сприятливих умов для їх існування [516, §§ 43–44]. ЄСПЛ 
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вказав, що дія статті 2 протоколу № 1 до ЄКПЛ поширює свою дію як на 

державні, так і приватні навчальні заклади, адже немає відмінності між учнями в 

державних та приватних школах. Втім, ідучи далі, ЄСПЛ також зазначає, що 

держава не звільняється від відповідальності в питаннях освіти в приватних 

закладах [541]. 

Право на освіту, гарантоване першим реченням статті 2 протоколу № 1, за 

самою своєю природою вимагає державного регулювання, яке може варіюватися 

залежно від часу і місця, потреб і засобів суспільства й окремих осіб. Елементи 

права на освіту, гарантовані Основним законом, спрямовані на участь в існуючих 

освітніх установах і на створення максимально безперешкодної і рівної 

можливості для розвитку дитини відповідно до її здібностей та кваліфікаційних 

можливостей школи. Тому важливою частиною шкільних зусиль має бути 

цілеспрямоване просування індивідуальних талантів і здібностей дитини в 

процесі навчання і виховання. Крім того, із зрозумілих причин громадяни 

набувають достатні знання й навички не тільки в інтересах особистості, але і в 

життєвих інтересах держави. Важливо зазначити, що право на освіту хоча й 

включає в себе свободу створювати приватні школи, але ця свобода регулюється 

державою для забезпечення належної системи освіти і не включає право на 

субсидії для забезпечення цієї освіти [542, § 5]. У питанні доцільності існування в 

державі на рівні державних, ще й приватних закладів, ми погоджуємось із 

думкою, що приватна школа передусім може стати альтернативою для дітей з 

особливими потребами, дітей, які швидко засвоюють навчальний матеріал та не 

можуть навчатися успішно в класі, де 30-35 осіб, а також родинам, які мають свої 

духовні орієнтири (конфесійні та національні школи) [543]. Відтак, коли ми 

ведемо мову про публічні та приватні навчальні заклади, варто також зупинити 

свою увагу на змісті освіти, що також може різнитись залежно від характеру 

закладу. Щодо цього ЄСПЛ зазначає, що оскільки сьогодні тільки держава здатна 

забезпечити адекватну систему освіти для всього населення, це не тільки право 

дитини здобувати освіту, а й інституційна гарантія, яка гарантує державі 

збереження [530, § 84], деталі якого вирішуються на розсуд окремих держав-
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членів [544, § 53]. Хоча окремі інтереси повинні в деяких випадках підкорятися 

інтересам групи, демократія не просто означає, що завжди має переважати думка 

більшості: повинен бути досягнутий баланс, що забезпечує справедливе й 

належне поводження з меншинами й запобігає будь-які зловживання домінуючої 

позиції [545, § 27].  

Усе зазначене нами вище повною мірою застосовне й до системі закладів 

вищої освіти. ЄСПЛ в численних рішеннях звертався до даного питання, 

визначивши, що можливість вступу до будь-якого закладу вищої освіти є 

невід'ємною частиною права, викладеного в першому реченні статті 2 

протоколу № 1. В практиці ЄСПЛ є справи щодо незаконного відрахування з 

закладу освіти [537]; правил університетського дрес-коду [536]; забезпечення 

рівності можливостей у сфері освіти [547]. 

Щодо останнього, Закон України «Про освіту» проголошує, що в Україні 

створюються рівні умови доступу до освіти, ніхто не може бути обмежений у 

праві на здобуття освіти, право на освіту гарантується незалежно від віку, статі, 

раси, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, 

релігійних чи інших переконань, кольору шкіри, місця проживання, мови 

спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а 

також інших обставин та ознак [520], це не гарантує автоматичного уникнення 

будь-яких порушень у цій сфері. Незважаючи на прогресивний характер змін в 

межах реформування шкільної освіти в Україні, на наш погляд, держава все ж 

допускається певних помилок. Так, зокрема, в попередній редакції Закону 

України «Про загальну середню освіту» передбачалось, що право на 

першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на 

території обслуговування цієї школи [548]. І хоча в оновленій редакції закону таке 

положення відсутнє, школи все ще продовжують ним керуватись, публікуючи на 

своїх офіційних сайтах порядки прийому дітей до 1-их класів 2020-2021 н. р. 

Пов’язаним із цим є питання запровадження плати в окремих навчальних 

закладах. Розглядаючи справу, у якій основним підґрунтям для суперечки також 

стала прив’язка до місця реєстрації осіб, Тернопільській окружний 
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адміністративний суд зазначив цілий ряд положень Закону України «Про 

дошкільну освіту» [550], Закону України «Про охорону дитинства» [551], втім 

ключовим, на наш погляд, є посилання на ч. 2 ст. 2 Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», яким зазначено, що 

реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не 

можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, 

законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх 

обмеження [552; 549]. Такий підхід, на нашу думку, має бути застосовний і в 

питаннях розв’язання спорів щодо зарахування дитини до першого класу. 

Повертаючись в питанні недискримінації до практики ЄСПЛ, можна 

побачити, що нерідко порушення рівних умов в освіті відбувається стосовно 

окремих категорій громадян: представників національних меншин [547, § 167]; 

мігранти [553, § 158] тощо. В багатьох випадках причиною цьому стає мова 

навчання, якою такі категорії осіб не завжди можуть володіти на достатньому 

рівні. Наразі в Україні дуже гостро постало питання мови навчання. Власне, 

зважаючи на мовні особливості нашої країни, це питання завжди було предметом 

для спорів, зокрема й у суді [554]. Незважаючи на це, порушення на грунті мові 

продовжуються, а це питання стає все більш дискусійним в державі. 

Наразі ж в Україні щодо викладання мовою національної меншини в 

середній школі існує два підходи. Законом України «Про освіту» встановлюється, 

що окремі предмети можуть викладатись англійською та іншими офіційними 

мовами Європейського Союзу. Проте закон не гарантує, що такі носії мови мають 

право отримувати освіту своєю мовою, оскільки в ст. 7 говориться лише, що така 

освіта можлива. Отже, надання такої освіти відбувається за рішенням місцевої 

влади. Закон не дає можливість викладання в середній школі мовами інших 

національних меншин (білорусів, євреїв, росіян). Проте вони мають можливість 

вивчати свою мову як дисципліну. Отже, представники цих меншин знаходяться в 

невигідній ситуації порівняно як із представниками корінних народів, так і з 

представниками інших національних меншин. Закон України «Про освіту» 

створив умови для поліпшення доступу до вищої освіти, але порушив раніше 
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затверджені норми з недискримінації національних меншин. Венеційська комісія, 

проаналізувавши закон, дійшла висновку, що законом «Про освіту» порушується 

принцип недискримінації. Проте комісія зазначає, що виняткове ставлення до мов 

корінних народів має сенс. Чого не скажеш про мови національних меншин. 

Комісія пропонує прирівняти в правах мови національних меншин, які не є 

офіційними мовами Європейського Союзу, до мов національних меншин, які є 

офіційними мовами Європейського Союзу, а також зберегти деякі школи з 

російською мовою викладання. Венеційська комісія зазначає потребу викладати в 

школах національних меншин двома мовами: українською та мовою національної 

меншини, а місцеві органи влади можуть підтримати й забезпечити надання 

освіти мовою національних меншин для представників національних 

меншин [555]. 

Заборона дискримінації, однак, не забезпечує відповідну фундаментальну 

правильну позицію, а скоріше надає особам право на самоосвіту, яке змушує 

державну владу в шкільній системі допомагати учням розвивати свої здібності й 

забезпечувати рівні можливості. Це також має на увазі облік особливих потреб 

учнів у шкільній системі. Крім того, зменшення соціального неблагополуччя 

певних груп населення є соціальним завданням держави, яке на основі принципу 

загального добробуту враховує політика та суспільство. Кожна держава повинна 

забезпечити учнів можливістю оптимально розвивати свої здібності у 

відповідному типі навчального закладу. Втім на думку адміністративних судів 

ФРН в доступі дитини до середньої школи має бути відмовлено, якщо «це майже 

напевно зашкодить її однокласникам» [556; 557]. Обмеження, проте, 

конституційно допустимі тільки за законом та в суворій відповідності з 

принципом пропорційності. Абсолютні обмеження при вступі до навчального 

закладу (тобто не зарахування принципово підходящих кандидатів, як в 

описаному нами вище випадку, що розглядався адміністративним судом 

Німеччини) можливі тільки якщо вони використовуються для захисту 

надзвичайно важливого загального належного функціонування навчальних 

закладів при виконанні їх завдань в дослідженнях, викладанні та навчанні і тільки 
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в межах того, що суворо потрібно. Проте невідомо, якою мірою українські 

навчальні заклади дотримуватимуться цієї судової практики в світлі поточних 

змін у вищій юридичній освіті, особливо в тому, що стосується зміцнення прав 

університетів на самовідбір. Крім того, проблеми можуть також виникнути і в 

зв'язку зі вступом в магістерську програму, адже поки що неясно, чи буде ступінь 

бакалавра вважатись фактично професійним ступенем. На даний момент 

отримання ступеня магістра вважається незамінним у великій кількості 

професійних напрямів. Втім, наразі питання вступу до магістратури має не тільки 

сферу майбутнього вибору професії, а й носить матеріальний характер, що 

проявляється у високих цінах на оплату навчання в магістратурі. Сьогодні в 

Україні триває не тільки загальне реформування освіти, а й реформування 

правової освіти зокрема. Провідні вчені вважають, що реформа юридичної світи є 

основною умовою утвердження правової державності в Україні. Не зважаючи на 

великий прогрес в даній галузі протягом останнього часу, вчені все ж відмічають 

такі проблеми як відсутність єдиних стандартів, недосконалість навчальних 

планів, недостатність практичної складової, недостатню орієнтованість на 

європейське законодавство та практику, недостатні знання іноземної мови, 

використання застарілих (радянських) конструкцій та теорій як доктринального 

підґрунтя, потребу в оновленні способів викладення інформації на сторінках 

навчальної літератури, потребу в покращенні процедури оцінювання якості знань 

студентів та випускників [558, с. 57–63]. 

ЄСПЛ наголошує, що чим вищим є рівень освіти, тим більшою є свобода 

розсуду держави. Тобто існує зворотно-пропорційний зв’язок стосовно 

важливості, яку являє собою освіта для самих осіб, які навчаються і для 

суспільства в цілому. Отже, на рівні університетів, який залишається до сьогодні 

досяжним не для широкого загалу, підвищена оплата за освіту для іноземців, і 

загалом усі витрати в цілому, уявляється звичайною практикою і могла б в 

аналогічних обставинах виявитися цілком виправданою [544]. Узагальнюючи 

вищевикладені позиції, зазначимо, що можливості для держав-членів стягувати 

плату за навчання збільшуються з рівнем освіти. Базові знання повинні 
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викладатися безкоштовно. Проте ЄСПЛ вказує, що зважаючи на зростаючу 

тенденцію до знань і професійної підготовки в сучасному суспільстві знань для 

професійного й соціального потенціалу розвитку особистості, він може прийняти 

зобов'язання безоплатності, принаймні для тієї частини середньої освіти, яка йде 

після початкової освіти. Натомість плата за середню освіту, що веде до здобуття 

вищої освіти, а також за університетську освіту зазвичай допустима. Тим не 

менше, вони повинні бути соціально сумісні та не повинні мати дискримінаційну 

направленість. Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про освіту», держава 

гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на 

законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої 

освіти відповідно до стандартів освіти. Держава гарантує безоплатне 

забезпечення підручниками (зокрема електронними), посібниками всіх здобувачів 

повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. І якщо із загальними навчальними 

закладами, де здобувається середня освіта, на практиці рідко виникають проблеми 

в частині встановлення плати, у системі позашкільної освіти такі випадки 

трапляються частіше. Як приклади можна навести такі судові рішення: постанова 

Первомайського міськрайонного суду Харківської області від 8 червня 2010 року 

у справі № 2-а-377/10 [559], рішення Миколаївського окружного 

адміністративного суду від 16 січня 2020 року № 400/3378/19 [560], рішення 

Миколаївського окружного адміністративного суду від 21 жовтня 2019 року у 

справі № 1440/2406/18 [561]. У процесі розгляду останнього із вказаних рішень 

суд зазначив, що основним джерелом фінансування закладів є кошти відповідних 

бюджетів. За таких обставин державна політика у сфері позашкільної освіти 

ґрунтується на доступності та рівності прав дітей на здобуття такої освіти. У 

жодному нормативному акті України та в Статуті навчального закладу відсутні 

посилання на залежність розміру плати за навчання дитини від місця її 

проживання. Згідно зі статтею 28 Закону України «Про позашкільну освіту», 

платні послуги не можуть надаватися позашкільними навчальними закладами 

замість або в межах освітньої діяльності, визначеної навчальними планами і 
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програмами [561]. На цьому етапі виникає неузгодженість законодавчих 

положень. Так, з одного боку платні послуги можуть надаватися відповідно до 

Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами, 

затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23.07.2010 

№ 736/902/758 [562]. До того ж, згідно з пунктом 4 Розділу 6 Положення про 

мистецьку школу, розмір та умови оплати навчання в мистецькій школі та 

надання нею додаткових освітніх послуг встановлюються договором відповідно 

до законодавства. Мистецька школа має право змінювати розмір плати за 

навчання (у частині залишку несплаченої суми) у порядку, передбаченому 

договором, не більше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений 

рівень інфляції за попередній календарний рік [563]. До того ж діти із 

багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти-

сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну 

освіту безоплатно. Порядок компенсації коштів з державного та/або місцевих 

бюджетів за здобуття позашкільної освіти дітьми зазначених категорій 

затверджується Кабінетом Міністрів України [546]. І хоча у вказаному нами 

рішенні суд помилково застосував законодавство, що втратило чинність, що може 

вплинути в цілому на законність даного рішення, деякі висновки суду є дійсно 

вагомими та вартими уваги. Так, суд вказує, що державна політика у сфері 

позашкільної освіти ґрунтується на доступності та рівності прав дітей на здобуття 

такої освіти. У жодному нормативному акті України та в Статутах навчальних 

закладів не зазначені посилання на залежність визначення розміру плати за 

навчання дитини або додаткових пільг від місця її проживання. Батьки дітей 

сплачують лише частину вартості освітніх послуг, які отримує вихованець у 

позашкільному навчальному закладі, оскільки основним джерелом фінансування 

закладів є кошти відповідних бюджетів [561]. 

Поряд із платою за навчання в закладах освіти в Україні може стягуватися й 

інша плата, наприклад, плата за харчування в шкільних їдальнях. І це питання 

також можна розглядати в контексті пропорційності та недискримінації, як це 
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зазначає ЄСПЛ. В одній зі справ національного суду розглядалось питання 

правомірності рішення районної ради, яким надано дозвіл відділу освіти 

райдержадміністрації на безкоштовне харчування в дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах дітям деяких категорій сімей. До того ж 

доволі провокативне питання звільнення від плати за харчування учнів 5-11-х 

класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» [564].  

Ідучи далі зазначимо, що відповідно до позиції ЄСПЛ, будь-яке обмеження 

буде сумісно зі статтею 2 протоколу № 1 лише в тому випадку, якщо існує 

достатній взаємозв'язок пропорційності між використовуваними засобами і 

метою, яка повинна бути досягнута [536, § 154]. Наводячи приклад дотримання 

даного принципу в Україні, можна звернутися до популярного на сьогодні 

питання проведення щеплень, що можуть перешкодити відвідуванню навчального 

закладу. Відповідно до статті 15 Закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з 

календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Закон дає 

право батькам відмовитися від проведення обов`язкових щеплень дитині. Втім у 

зв`язку з відсутністю обов`язкових профілактичних щеплень за причини відмови 

батьків, відвідування навчального закладу заборонено. За таких обставин справи 

постає логічне запитання, чи можна говорити про згаданий нами вище принцип 

пропорційності? Чи обґрунтованими та доцільними є такі обмеження прав осіб? 

На підставі ч. 2 ст. 53 Конституції України держава забезпечує доступність освіти. 

Звісно, можна говорити про те, що доступність освіти можна зберегти, 

застосовуючи й інші форми надання освіти. Зокрема, однією з форм здобуття 

освіти є дистанційна форма здобуття освіти [520]. Отже, індивідуальне право 

(інтерес) відмовитися від щеплення батьками дитини при збереженні обсягу права 

дитини на здобуття освіти, зокрема в закладі загальної середньої освіти, 

протиставляється загальному праву (інтересу) інших батьків та їхніх дітей, які 

провели щеплення, перед направленням дитини для здобуття освіти в закладах 
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освіти з метою досягнення загального блага у формі права на охорону здоров`я, 

що, крім іншого, гарантовано статтями 3, 27 та 49 Конституції України [565]. 

На даному етапі важливо ще раз наголосити, що на думку ЄСПЛ право на 

освіту гарантує, що особа не може бути відрахована з певного освітнього процесу 

чи закладу освіти без істотної причини [536, § 154; 542, § 32; 566, § 41]. В Україні 

питання відрахування із закладу освіти, а отже, відсторонення особи від 

освітнього процесу визначені, на наш погляд, не достатньо чітко. Так, в Законі 

України «Про освіту» зазначено, що за порушення академічної доброчесності 

здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності як 

відрахування із закладу освіти (крім осіб, які здобувають загальну середню 

освіту) [520]. Стаття 45 Закону України «Про вищу освіту» передбачає, що особи, 

які навчаються у закладах вищої освіти, можуть бути відраховані з вищого 

навчального закладу: за власним бажанням; за невиконання навчального плану; за 

порушення умов контракту; в інших випадках, передбачених законами [571]. 

Національні суди, розглядаючи справи про відрахування осіб із навчального 

закладу, зазначають, що відрахування керівником осіб, які навчаються у закладі 

вищої освіти, віднесено законом до реалізації владних повноважень у сфері 

безпосереднього управління діяльністю закладу вищої освіти та опосередкованого 

управління в галузі вищої освіти. Відносини між закладом вищої освіти та 

особою, яка навчається, слід трактувати як управлінські, тобто засновані на 

реалізації владних повноважень одного із суб'єктів правовідносин [567]. ЄСПЛ зі 

свого боку зазначає, що в питаннях права на освіту істотної причини (в даному 

випадку мова йде про відрахування з закладу освіти) не існує з самого початку, 

якщо обмеження права на освіту порушується принципом пропорційності [536, 

§ 154; 568, § 44; 529, § 41; 569], обмеження буде сумісним зі статтею 2 протоколу 

№ 1 лише в тому випадку, якщо існує розумний взаємозв'язок пропорційності між 

використовуваними засобами і метою, яка повинна бути досягнута. 

Важливим напрямом у реформуванні середньої освіти є розширення 

автономії школи, яка передбачає, що адміністративні та навчально-методичні 

повноваження будуть делегуватись на рівень закладу освіти. Школи зможуть 
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самостійно формувати освітні програми, складати навчальні плани і програми з 

навчальних предметів відповідно до стандартів середньої освіти та досягнень 

сучасної науки, обирати підручники, методики навчання й виховання, розвивати 

навчально-матеріальну базу [570, с. 91]. Питання розробки навчальних планів є 

менш врегульованим з боку міжнародного права питанням. Закон України «Про 

вищу освіту» визначає освітню програму як єдиний комплекс освітніх 

компонентів, спрямованих на досягнення передбачених такою програмою 

результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або 

освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій) [571]. 

Адекватне розроблення освітніх програм, на думку вчених, надасть можливість 

розв’язати кілька взаємопов’язаних проблем. Зокрема: запровадити 

компетентнісний підхід; забезпечити зрозумілість і порівнювальність результатів 

навчання, набутих компетентностей, створюючи при цьому надійну основу для 

європейської та світової інтеграції; розвинути академічну автономію закладів 

вищої освіти; підвищити відповідальність за створення власних внутрішніх 

систем забезпечення якості освіти, програм та їхньої реалізації, що додасть 

національній та міжнародній репутації українській вищій школі; досягти 

гнучкості, оперативності в реагуванні на різноманітні потреби здобувачів вищої 

освіти [572, с. 70]. Згідно з позицією ЄСПЛ, зміст освітніх програм може законно 

змінюватися залежно від особливостей країни, рівня її розвитку та подій, що 

відбуваються в середині країни [545, § 28]. Зокрема, друге речення статті 2 

протоколу № 1 до ЄКПЛ не забороняє державам передавати за допомогою 

навчання інформацію або знання прямо або побічно релігійного або 

філософського характеру. Дана стаття навіть не дозволяє батькам заперечувати 

проти включення такого навчання або освіти в шкільну програму, оскільки в 

іншому випадку все інституціоналізоване навчання може виявитися 

нездійсненним [516, § 53]. Друге речення статті 2 протоколу № 1 до ЄКПЛ з 

іншого боку має на увазі, що держава при виконанні функцій, прийнятих нею 

щодо освіти й навчання, має дбати про те, щоб інформація або знання, включені в 

навчальну програму, передавалися в об'єктивній, критичній і плюралістичній 
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манері [516, § 54]. Проте для того, щоб мати можливість бути кваліфікованим як 

втручання в свободу дій або особисті права учня, шкільні заходи повинні мати 

певне значення. Наприклад, навряд чи порушенням права на освіту стануть, 

наприклад, правила входу і виходу зі шкільної будівлі, вимога своєчасної появи 

на початок уроку, розстановки робочих місць в класі або інших подібних речей. 

Хоча й навіть такі заходи, що повністю передані на розсуд адміністрації школи, 

потрібно здійснювати лише дотримуючись вимог закону [529, § 33]. 

У цілому варто зазначити, що успішна діяльність будь-якого закладу вищої 

освіти в системі вищої освіти за умов євроінтеграції визначається передусім 

забезпеченням відповідного контролю за якістю освіти. Нова система контролю 

якості освіти у вищій школі повинна бути налаштована так, щоб максимально 

задіяти його потенціал для адаптації до змін зовнішнього середовища та 

забезпечення високого рівня якості освіти [573, с. 318]. Досліджуючи питання 

якості освіти в Україні, вчені приходять до висновку, що основними 

інструментами регулювання якості освіти, що здатні забезпечити внутрішню й 

зовнішню оцінки на національному та міжнародному рівнях, зберігаючи при 

цьому повагу до автономії навчальних закладів, є державні механізми 

ліцензування та акредитації спеціальностей, програм, самого навчального 

закладу, а також механізми контролю за дотриманням ліцензійних умов надання 

освітніх послуг і правил провадження освітньої діяльності навчальним закладом 

загалом та окремими його структурними підрозділами зокрема [574, с. 45]. 

Окрім контрольної діяльності публічної адміністрації за якістю освіти 

безпосередньо, держава має сприяти реалізації освіти загалом. Це було яскраво 

продемонстровано в одній із судових справ, за результатами розгляду якої суд 

визнав незаконною бездіяльність селищної ради щодо незабезпечення безпечних 

умов руху транспортних засобів і пішоходів на прилеглих до закладів освіти 

територій та зобов'язав селищну раду вжити заходів щодо забезпечення безпечних 

умов руху транспортних засобів і пішоходів, а саме обладнати територію, 

прилеглу до закладів, відповідними дорожніми знаками, пішохідними переходами 

тощо [575]. 
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Наприкінці нашого дослідження не можемо не зазначити про те, що серед 

іншого, ЄСПЛ опікується і сферою науки. Саме наука дає можливість поділитись 

здобутими знаннями та поглибити їх. Маємо сказати в даному випадку, що 

розв’язання таких питань знаходиться у вимірі одразу декількох статей ЄКПЛ. 

Дійсно, наукові співробітники переважно працюють в закладах освіти. Відтак, 

вони, по-перше, мають надзвичайно великі вимоги, як до осіб, які мають бути 

прикладом вихованості, стриманості, дотримуватись поведінки «наукової еліти». 

По-друге, у процесі своєї діяльності наукові співробітники аналізують погляди 

інших, виражають власні думки, обґрунтовують їх та головне – надають цьому 

зовнішню форму виразу (у вигляді статей, підручників, доповідей тощо) із метою 

донести результати своїх досліджень до відома інших. Зважаючи на це, не можна 

уникнути статтю 10, що встановлює право на свободу вираження поглядів. Саме в 

межах цих двох статей (стаття 10 та стаття 2 протоколу № 1 до ЄКПЛ) ЄСПЛ 

розглядає такі складові науки як «академічна свобода», «академічна 

доброчесність». 

Так, ЄСПЛ неодноразово звертався до аналізу визначення предмета та 

широти його розглядів в науковій та навчальній діяльності викладачів та 

здобувачів закладів вищої освіти. Серед іншого ЄСПЛ вказує, що такі публікації, 

як докторські дисертації, не можна порівнювати із тими видами публікацій, що 

публікуються таблоїдами та журналами світської хроніки, які на відміну від 

дисертації мають на меті задовольнити цікавість певного типу читачів щодо 

виключно особистого життя відомих людей. Це означає, що такий вид наукових 

доробків має першочергове право на доведення інформації про їх існування до 

відома громадськості. А вірогідність порушення у процесі проведення 

дослідження прав інших осіб потребує встановлення справедливої рівноваги між 

розглянутими правами на поширення інформації та захистом репутації інших 

осіб [576]. 

Особливої уваги на думку ЄСПЛ заслуговує й викладацька діяльність [577]. 

ЄСПЛ надає можливість викладацькому складу самостійно визначати об’єкт 

їхньої діяльності та способи поширення інформації про цей об’єкт. Так, ЄСПЛ 
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вказує, що, наприклад, нетрадиційні висловлювання та інші «виходи за межі 

традиційних прийомів» потребують детального аналізу для того, щоб визнати їх 

неприпустимими. Зокрема, потрібно довести відображення нетрадиційних 

висловлювань професорів у їх викладацькій діяльності, або яким чином вони 

можуть згодом вплинути на інтереси університету в наданні освіти [578]. 

Академічна свобода наукових та педагогічних працівників має включати в себе 

свободу на вільне вираження своєї думки про інститути або структури, у яких 

вони працюють, а також свободу поширення знань і правди без обмеження [579, 

§ 35]. 

Розглядаючи права науково-педагогічних працівників, Т. О. Губанова 

виділяє «внутрішньоспрямований» та «зовнішньоспрямований» конфлікт у теорії 

адміністративного права. До конфліктів вчена відносить такі проблемні аспекти в 

діяльності науково-педагогічних працівників, як відсутність відповідних методик, 

невірне вирахування навантаження викладачів, зокрема неврахування годин 

консультацій, участь у роботі комісії із захисту курсових робіт, час на перевірку 

екзаменаційних робіт тощо. Враховуючи загальні положення щодо 

адміністративної процедури, Т. О. Губанова пропонує закріпити законодавчо 

положення, які передбачатимуть обов’язок ухвалення адміністративного акта 

щодо причин порушення та процедури їх усунення у випадку виявлення та 

усунення причин порушення прав науково-педагогічних працівників [580, с. 116, 

118–119].  

Підбиваючи підсумки вищезазначеного в даному підрозділі, ми приходимо 

до такого. Ніхто не може бути позбавлений права на освіту. Це включає в себе 

право на: ефективну освіту, доступ до існуючих навчальних закладів, здобуття 

освіти державною мовою, отримання офіційного визнання після завершення 

досліджень, можливість передати отриманні знання завдяки науковій діяльності. 

Дотримання даних вимог в Україні є абсолютно потрібним в умовах проведення 

масштабного реформування сфери освіти. Серед позитивних досягнень 

української влади в цій сфері можна назвати процес децентралізації, що є однією з 

найважливіших частин реформи. Зазначимо, що децентралізація управління 
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освітою є характерною ознакою педагогічної освіти країн Європи. У більшості 

країн Європейського Союзу децентралізація здійснюється шляхом залучення 

громадськості до розв’язання проблем педагогічної освіти, посилення ролі 

місцевих органів управління педагогічною освітою (зокрема і післядипломною) в 

ухваленні рішень, зростання автономії педагогічних закладів освіти в управлінні 

їхніми ресурсами [581, с. 113]. Досягнення мети децентралізації напряму 

пов’язано із забезпеченням прав людини. Зважаючи на те, що під час проведення 

даного процесу держава виділяє кошти на закупівлю автобусів, на автобуси та 

обладнання для об’єднаних територіальних громад, для осіб з особливими 

освітніми потребами [582].  

Варто додати, що й на загальнодержавному рівні відбуваються інституційні 

перетворення, спрямовані саме на забезпечення освітніх прав. Зокрема, створення 

інституту освітнього омбудсмена, метою якого є захист прав у сфері освіти, стало 

великим досягненням для України. Основне бачення реалізації цього – у 

дотриманні суспільного пріоритету освіти та ознайомленні учасників освітнього 

процесу з їхніми правами та механізмом їх захисту [583]. Очевидно, що 

досягнення цієї мети буде неможливим без врахування практики ЄСПЛ. 

Враховуючи те, що правовою основою діяльності омбудсмена визначена стаття 2 

протоколу № 1 до ЄКПЛ, сподіваємось на те, що сам омбудсмен та його апарат 

будуть всебічно застосовувати напрацювання Суду. 

Окрім цього зазначимо, що право на освіту, як в розумінні національного 

законодавства, так і позиції ЄСПЛ, поєднує в себе два елементи: позитивний та 

негативний. Якщо останній аспект проявляється у свободі вибору самої особи 

форм і методів навчання, місця навчання, періоду навчання тощо, то другий 

аспект стосується суб’єктів публічного управління, від яких особа може вимагати 

створення гарантованих їй міжнародними а національними актами умов 

можливості реалізації наданого права. Саме з метою досягнення цієї мети, 

багаторічна практика ЄСПЛ має застосовуватись суб’єктами публічної 

адміністрації усіх рівнів як першочергове джерело права та бути не тільки 

дороговказом під час ухвалення рішень, а й своєрідною аксіомою в усіх сферах 
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діяльності. Дотримання вказаних стандартів, створених практикою ЄСПЛ, 

допоможе країні створити інтелектуально підготовлене, свідоме та прогресуюче 

покоління.  
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Висновки до розділу 2 

Цей розділ дисертаційного дослідження присвячено практиці ЄСПЛ як 

юридичної основи діяльності публічної адміністрації в окремих сферах прав 

людини. 

Враховуючи адміністративний аспект права на вільні вибори, визначеного 

українським законодавством і міжнародними стандартами, з огляду на позиції 

ЄСПЛ під час розгляду справ за статтею 3 протоколу № 1 до ЄКПЛ, у 

підрозділі 1.1 розглянуті такі питання як: гарантування суб’єктами публічної 

адміністрації вільного формування думки народу та гарантування суб’єктами 

публічної адміністрації вільного вираження думки народу. Детально 

проаналізовано порядок ведення інформаційної політики під час виборів, вимоги 

до діяльності засобів масової інформації. Окремо досліджено таке явище як 

політична реклама, яка посідає особливе місце в інформаційній політиці під час 

виборчих перегонів. Велика частина присвячена вимогам до реалізації активного 

та пасивного виборчого права. Проаналізовані обмеження виборчих прав деяких 

категорій осіб за такими критеріями як: громадянство, мінімальний вік, 

резидентство, державна мова. Підтримано загальну ідею, висловлену ЄСПЛ, що 

будь-які з вказаних умов не повинні перешкоджати вільному вираженню думки 

людей при виборі законодавчого органу. Виявлено, що право на вільні вибори 

нерідко порушується ще на початкових етапах виборчого процесу – на етапі 

складання та уточнення списків виборців, коли ті чи інші громадяни 

позбавляються можливості проголосувати та реалізувати таким чином своє право. 

Окрему увагу присвячено періоду після виборів, вимогам до підрахунку голосів 

та оголошення результатів. Проаналізовано положення нового Виборчого кодексу 

на предмет відповідності практиці ЄСПЛ. 

Надано аналіз таким питанням права на свободу мирних зібрань та 

об’єднань: у межах права на свободу зібрань (категорії осіб, які охоплюються 

змістом статті 11 ЄКПЛ; можливі місця проведення мирних зібрань у розумінні 

статті 11 ЄКПЛ; зміст категорії «мирність» у розумінні статті 11 ЄКПЛ), у межах 

права на свободу об’єднання (що включає в себе поняття «об’єднання» в значенні 



220 
 

статті 11 ЄКПЛ; позитивні обов’язки держави щодо реалізації громадянами права 

на свободу об’єднання; негативні обов’язки держави щодо реалізації громадянами 

права на свободу об’єднання та право на негативну свободу об’єднання). Так 

визначено, що право на мирні зібрання мають як фізичні, так і юридичні особи, 

визначена мінімальна кількість учасників зібрання, доведено, що мирне зібрання 

може відбуватись як під відкритим небом, так і «за зачиненими дверима». Окрема 

увага присвячена категорії «мирність» у розумінні вимоги до учасників 

«збиратись мирно і без зброї». У контексті діяльності суб’єктів публічної 

адміністрації зазначено, що ЄСПЛ не тільки створює для них відповідний порядок 

дій при здійсненні наданих їм повноважень відносно приватних осіб, а й надає 

можливість їм самим створювати організації на свій вибір з метою вираження 

спільних думок та захисту інтересів. 

Розглянуто в контексті статі 10 ЄКПЛ, що має безпосередній зв’язок із 

правом на інформацію. Серед інших інформаційних прав, передбачених даною 

статтею, кожен має право одержувати інформацію та ідеї, а держава не повинна 

цьому перешкоджати. З’ясовано, що розв’язуючи питання, чи може стаття 10 

ЄКПЛ бути інтерпретована як право доступу до інформації, що знаходиться в 

розпорядженні державних органів, ЄСПЛ бере до уваги той факт, чи стала 

відмова в проханні заявника про надання інформації перешкодою в її праві на 

отримання й поширення інформації, гарантованому статтею 10. Тому детально 

проаналізовано наукові підходи та практику в питаннях обмеження прав осіб в 

доступі до інформації. Доведено, що масив практики ЄСПЛ є суттєвим 

доповненням до вимог для проведення трискладового тесту суб’єктами публічної 

адміністрації. Окрему увагу зосереджено на питанні доступу до інформації, яка 

містить відомості про публічну особу. 

Зважаючи на відсутність в тексті ЄКПЛ та протоколів до неї уніфікованої 

статті, присвяченої екологічним правам, ЄСПЛ розглядає це право в межах одразу 

декількох статей ЄКПЛ, до яких належить стаття 2, що передбачає право на 

життя, стаття 8 – право на повагу до приватного і сімейного життя, стаття 10 – 

свобода вираження поглядів, стаття 1 протоколу № 1 до ЄКПЛ – право на 
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власність. Напрацювання ЄСПЛ щодо потрібної державної екологічної політики, 

а також окреслення кола обов’язків держави у сфері захисту екологічних прав 

можна виділити завдяки аналізу конкретних рішень ЄСПЛ та сформувати їх у такі 

напрями: «ігнорування» суб’єктами публічної адміністрації шкідливої діяльності 

еколого-небезпечних підприємств; незаконне видання дозволу на проведення 

робіт, що нанесли шкоду навколишньому природному середовищу; 

незабезпечення громадян доступом до екологічної інформації; бездіяльність 

суб’єктів публічної адміністрації в питаннях переселення осіб, які проживають в 

еколого-небезпечних районах; неналежне поводження з відходами; невиконання 

обов’язків суб’єктів публічної адміністрації, що призвели до забруднення вод; 

відсутність контролю за рівнем здійснюваного шуму підприємствами, 

приватними особами. Проведено паралель практики ЄСПЛ із справами ВСУ у 

спорах, що виникають у сфері захисту довкілля та екологічних прав. Зроблено 

висновок, що незважаючи на великий масив національного законодавства в цій 

сфері, порушення у сфері дотримання та реалізації екологічних прав відбувають 

доволі часто, що також пов’язано із потребою забезпечити оптимальне 

співвідношення між публічними інтересами громади і держави та приватними 

екологічними інтересами громадян. 

Доведено, що право на освіту – це найважливіша і потрібна передумова для 

здійснення багатьох інших конституційних прав. Висловлено авторську думку, 

що реалізація описаних в попередніх підрозділах прав людини можлива лише 

завдяки багатолітній реформації з метою покращення правового виховання та 

правової свідомості, а також рівня освіти загалом. У підрозділі висвітлено такі 

проблемні аспекти реалізації права на освіту як: доступність навчальних закладів, 

функціонування публічних та приватних навчальних закладів, автономність 

навчальних закладів, оплата за навчання, мова навчання, зміст навчальних 

програм тощо. Зупинено увагу на формах та типах навчання, таких як 

індивідуальне навчання та позашкільна освіта відповідно. Окремо проаналізована 

практика ЄСПЛ у сфері науки та викладацької діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове виконання 

наукового завдання – визначення сутності, змісту та особливостей практики 

ЄСПЛ як джерела адміністративного права. Відповідно до поставленої мети та 

сформульованих завдань на основі проведеного дослідження було зроблено такі 

висновки: 

1. Наголошено, що ЄСПЛ є унікальним органом, наділеним специфічною 

правосуб’єктністю (тлумачення та деталізації положень ЄКПЛ, аналіз 

національного законодавства держав, вплив на інші інституції, організації та 

органи Європейського Союзу, а не тільки винесення індивідуального рішення по 

конкретній справі). Практика ЄСПЛ має засадничий характер для європейських 

країн, оскільки містить чіткі цивілізовані правові орієнтири (стандарти) щодо 

належного забезпечення прав і свобод людини. Зважаючи на це, здійснюючи 

новелізацію національного законодавства та модернізацію механізмів захисту 

прав і свобод людини, кожна держава має грунтуватися на рішеннях ЄСПЛ. 

2. Запропоновано нові підходи до вдосконалення системи джерел 

адміністративного права, що об'єктивно зумовлено відсутністю єдиної позиції 

щодо їх ієрархічної побудови. Наголошено на існуванні ієрархічної системи 

джерел адміністративного права та визнанні примату ЄКПЛ і практики ЄСПЛ. 

Уточнено ієрархічний взаємозв’язок між міжнародними джерелами права та 

внутрішнім законодавством. Доведено, що частиною національного 

законодавства України слід вважати лише ті чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких дана Верховною Радою України. Підтримана прогресивна 

пропозиція щодо місця Конституції України в системі джерел адміністративного 

права, відповідно до якої, не применшуючи значення Конституції України, 

пропонується вважати її джерелом конституційного, а не адміністративного 

права. 

Так, ієрархічну побудову формалізованих джерел адміністративного права 

пропонується визначати таким чином: ЄКПЛ і практика ЄСПЛ, закони України, 

акти Кабінету Міністрів України, інші підзаконні акти, акти органів місцевого 
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самоврядування, акти суб’єктів, що мають делеговані повноваження. Особливість 

системи Автономної Республіки Крим визначено таким чином. Основним 

нормативно-правовим актом, що регулює суспільно-правові відносини в 

Автономній Республіці Крим визнано Конституцію Автономної Республіки Крим. 

Даний акт, на відміну від інших актів локального характеру, має статус закону. 

Спираючись на положення законодавства, а також на висновки Конституційного 

Суду України, запропоновано підхід, згідно з яким, за юридичною силою 

Конституція Автономної Республіки Крим займає таке ж місце, як і інші закони 

України. 

3. Доведено, що авторська парадигма системи джерел адміністративного 

права корелюється з адміністративно-правовою традицією ФРН, що в умовах 

формальної невизначеності статусу ЄКПЛ визнає її, а відповідно і практику 

ЄСПЛ дієвими практичними інструментами забезпечення прав і свобод людини. 

Доведено, що ФРН пішла тим шляхом, коли вже виходячи з самої суті та значення 

практики ЄСПЛ, не зважаючи на відсутність прямої вказівки в законодавстві, 

застосування практики ЄСПЛ обґрунтовується, виходячи з самого факту 

ратифікації ЄКПЛ та положень відповідного законодавства про згоду. Досвід 

ФРН стверджує той факт, що жодна держава не може уникнути юрисдикції ЄСПЛ 

чи відмовитись визнати його рішення, адже немає жодного іншого глобального чи 

регіонального аналогу, правова система якого досягла б такого ж рівня зрілості. 

4. З’ясовано, що практика ЄСПЛ має імперативний характер як для суддів, 

так і для системи суб’єктів публічної адміністрації. У зв’язку із цим наголошено 

на потребі внесення змін до ч. 5 ст. 19 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» щодо чіткого 

сутнісного визначення поняття «адміністративна практика» та розширення кола 

суб’єктів публічної адміністрації, на яких розповсюджується дія даної статті. 

Під адміністративною практикою пропонується розуміти передбачені 

законодавством та використовувані суб’єктами публічної адміністрації 

процедури, у межах яких ухвалюються публічно-владні рішення або вчиняються 

відповідні дії. Наголосимо, що до суб’єктів публічної адміністрації належать 
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органи виконавчої влади, органи державної влади, не наділені статусом органу 

виконавчої влади, однак уповноважені на реалізацію публічно-владних 

управлінських функцій, органи влади Автономної Республіки Крим, органи 

місцевого самоврядування та суб’єкти делегованих повноважень. Оскільки всі 

вони виконують управлінські функції, вступають у правовідносини з приватними 

особами, тому внаслідок цього мають дотримуватись загальних стандартів у сфері 

прав людини. Рішення, дії чи бездіяльність зазначених суб’єктів публічної 

адміністрації підлягають контролю з боку адміністративних судів. 

5. Підкреслено, що джерелом права визнаються не тільки ті рішення ЄСПЛ, 

однією зі сторін справи якого є Україна, а й інші рішення, що складають масив 

напрацювань діяльності ЄСПЛ. До того ж застосуванню як джерела права 

підлягає не все рішення, а лише окремі його положення (якщо таке рішення 

ухвалене щодо іншої держави). Так, рішення ЄСПЛ містять в собі дві частини: 

ratio decidendi та obiter dictum. У першій ЄСПЛ викладає норми і принципи права, 

на підставі яких було розв’язано кожну конкретну справу. Саме в цій частині 

формується правова основа, яка має нормативний характер і повинна 

застосовуватися щодо всіх інших осіб (не тільки сторін даної справи). А ось у 

другій частині рішення містяться зауваження суду з питань, що безпосередньо не 

входять у предмет судового рішення. На відміну від положень першої частини, 

вони не формулюють той чи інший принцип права і не обґрунтовують рішення 

ЄСПЛ. Зважаючи на це, доведено, що рішення ЄСПЛ не можуть розглядатися як 

джерело права в цілому. Юридичне значення для держав, що не є сторонами у 

справі, мають викладені в мотивувальній частині рішення позиції, норми і 

принципи, які в подальшому повинні застосовуватися як судами при розв’язанні 

спорів, так і суб’єктами публічної адміністрації в межах реалізації публічно-

владних повноважень. Саме в цій частині містяться зауваження суду з питань, які 

безпосередньо не входять в предмет судового рішення. З огляду на це, більш 

точним буде казати, що джерелом права є не рішення ЄСПЛ у цілому, а 

відповідна практика Суду. 



225 
 

6. Визнано нагальну потребу вдосконалення окремих процедурних аспектів 

проведення виборів у контексті закріплення такого проголошеного ЄСПЛ 

принципу: «у разі виникнення сумнівів щодо можливості певної категорії осіб чи 

окремого громадянина мати право голосу на виборах, таким особам повинна бути 

надана можливість голосувати, зважаючи на презумпцію включення в процес 

голосування». Запропоновано удосконалити відповідно до стандартів ЄСПЛ 

процедури складання та перевірки списків виборців, доступу громадян до 

виборчих дільниць, порядок висвітлення процесу виборів у засобах масової 

інформації, а також вимоги до підрахунку голосів. 

За результатом проведення порівняльного аналізу практики ЄСПЛ з 

практикою українських судів зроблено висновок, що найбільш уразливими 

категоріями в реалізації активного виборчого права є особи, затримані за підозру 

у вчиненні злочину, та особи, які утримуються в установах виконання покарань 

(ув’язнені особи), особи з особливостями здоров’я, особи, які під час проведення 

голосування перебувають за кордоном, а також після 2014 року такими особами є 

внутрішньо переміщені особи. 

Досліджуючи питання пасивного виборчого права, підтримано тезу щодо 

вилучення закріпленого у ст. 122 Виборчого кодексу України (обставини 

визнання голосування на виборчій дільниці недійсним) положення щодо 

наявності встановленого, хоча й мінімального, бар’єру можливих правопорушень 

під час встановлення результатів виборів. Наголошуючи на наявній залежності 

кандидатів на виборах від статі (під час формування виборчих списків організація 

партії повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці кожного виборчого 

списку чоловіків і жінок (не менше двох кандидатів кожної статі), дотримуючись 

принципу рівності виборчого права, запропоновано скасування квот за гендерною 

ознакою, закріплених у ст.ст. 219 та 220 Виборчого кодексу України. 

7. За відсутності спеціального закону про мирні зібрання саме практика 

ЄСПЛ є визначальною при визначенні правомірності рішень, дій або 

бездіяльності суб’єктів публічної адміністрації, уповноважених сприяти 

громадянам у реалізації права на мирні зібрання. ЄСПЛ артикульовано окремі 
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стрижневі дефініції як своєрідні маркери обґрунтованості обмежень при реалізації 

права на мирні зібрання та правові імперативи запобігання правопорушенням, 

утвердження демократії та безумовного дотримання суб’єктивних прав і свобод 

приватних осіб. 

Деталізовано за окремими елементам категорію «мирність», що є 

обов’язковою умовою для реалізації права на свободу мирних зібрань. За аналізом 

практики ЄСПЛ критеріями вказаної визначальної категорії визначено: потребу 

відсутності в учасників зібрання зброї або її легальна наявність, однак відсутність 

мети її застосування; відсутність мети та бажання застосування насильницьких 

намірів в організаторів та учасників зібрання; характеристику закликів та лозунгів 

зібрання, зокрема державного чи політичного характеру; можливість прояву 

активних немирних дій контрдемонстрантів мирного зібрання або запланованої 

провокативної поведінки невдоволеної метою проведення мирного зібрання 

частини населення; особливості оцінки негативних дій окремих учасників 

масового зібрання. 

Доведено, що учасниками мирного зібрання можуть бути як фізичні особи, 

так і юридичні, визначено двох осіб як мінімальну кількість можливих учасників 

мирного зібрання. Визнано, що місцем проведення зібрання може бути як 

територія під відкритим небом, так і закрите приміщення. 

8. Згідно з практикою ЄСПЛ, визначено, що окрім передбачених статтею 6 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», право на інформацію може 

бути обмежено державою, зважаючи на мету запитувача, природу інформації, 

роль запитувача та наявність готової і зафіксованої інформації. 

Запропоновано новелізувати вказану статтю 6 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» шляхом узгодження встановлених цим Законом 

критеріїв трискладового тесту щодо віднесення публічної інформації до категорії 

обмеженого доступу з практикою ЄСПЛ відповідно до статті 10 ЄКПЛ. 

Пропонується передбачити співставлення розпорядниками публічної інформації 

правової сутності конкретної інформації з метою, для якої вона отримується, у 

значенні первинної процедури здійснення трискладового тесту. Із метою 
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реалізації вказаного висновку доведено потребу внесення змін до другої та п’ятої 

частин статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», що 

полягають у встановленні потреби зазначення серед вимог, що має містити запит 

на інформацію, мети подання запиту. Ураховуючи практику ЄСПЛ, пропонується 

адміністративно-правовий статус запитувача публічної інформації 

використовувати на другому рівні проведення трискладового тесту. 

9. На основі аналізу практики ЄСПЛ запропоновано запровадити нові 

механізми дотримання позитивного обов’язку держави щодо контролю за 

підприємствами, установами та організаціями, зважаючи на місце їх 

розташування, віддаленість від населених пунктів, потенційний рівень шуму, 

викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, водойми та ґрунт. Наголошено 

на потребі забезпечення безперешкодного доступу до інформації про серйозні 

ризики для довкілля та людей, створення умов для участі громадськості у 

розробленні та ухваленні управлінських рішень, забезпечення безперешкодного 

доступу приватних осіб до суду, а також надання допомоги постраждалим особам. 

Доведено, що існування розвиненої нормативно-правової бази у сфері захисту 

навколишнього природного середовища та екологічних прав не є достатньою 

гарантією виконання обов’язків уповноваженими суб’єктами публічної 

адміністрації. Комплексний аналіз практики ЄСПЛ, зокрема в справах проти 

України, дає підстави виокремити такі три стрижневі проблеми: 

несистематизованість/невпорядкованість і еклектичність природоохоронного 

законодавства; безвідповідальність уповноважених суб’єктів публічної 

адміністрації; незбалансованість публічних і приватних інтересів. 

10. Наголошено на безальтернативності визначення прав людини як 

базового імперативу-підґрунтя реформування вітчизняної системи освіти. 

Визнано, що окремі положення оновленого освітнього законодавства мають 

контроверсійний характер (щодо вибору навчального закладу, оплати навчання, 

мови навчання національних меншин тощо). Проаналізовано доцільність 

запровадження інституту освітнього омбудсмена як потужного знаряддя 

гарантування права на освіту. Окрему увагу зосереджено на особливостях 
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законодавчого регулювання діяльності наукових працівників та проблемі 

дотримання вимог академічної доброчесності.  
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ДОДАТОК 1 

Порівняльна таблиця 
до проєкту Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини 
від 23.02.2006  №3477-IV 

(Офіційний вісник України. 2006. № 12. С. 16) 

Стаття 19. Застосування у сфері 
законодавства та в адміністративній 
практиці 
5. Міністерства, інші центральні 
органи виконавчої влади 
забезпечують систематичний 
контроль за додержанням у рамках 
відомчого підпорядкування 
адміністративної практики, що 
відповідає Конвенції та практиці 
Суду. 

Стаття 19. Застосування у сфері 
законодавства та в адміністративній 
практиці 
5. Міністерства, інші центральні органи 
виконавчої влади, органи виконавчої 
влади зі спеціальним статусом, органи 
державної влади, які не мають статусу 
органу виконавчої влади, територіальні 
органи виконавчої влади, органи влади 
Автономної Республіки Крим, органи 
місцевого самоврядування, суб’єкти 
публічного адміністрування з 
делегованими повноваженнями 
забезпечують систематичний контроль за 
додержанням у межах відомчого 
підпорядкування адміністративної 
практики, що відповідає Конвенції та 
практиці Суду. 
Під адміністративною практикою 
розуміються вироблені у процесі 
функціонування вказаних суб’єктів 
процедури їх діяльності, у межах яких 
ухвалюються потрібні рішення або 
вчиняються відповідні дії. 
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ДОДАТОК 2 

 
Порівняльна таблиця 

до проєкту Закону України «Про доступ до публічної інформації» 
ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про доступ до публічної інформації 
від 13.01.2011 № 2939-VІ 

(Офіційний вісник України. 2011. № 10. С. 29) 

Стаття 19. Оформлення запитів на 
інформацію 
2. Запитувач має право звернутися до 
розпорядника інформації із запитом 
на інформацію незалежно від того, 
стосується ця інформація його 
особисто чи ні, без пояснення 
причини подання запиту. 
5. Запит на інформацію має містити: 
1) ім'я (найменування) запитувача, 
поштову адресу або адресу 
електронної пошти, а також номер 
засобу зв'язку, якщо такий є; 
 
 
 
 
2) загальний опис інформації або вид, 
назву, реквізити чи зміст документа, 
щодо якого зроблено запит, якщо 
запитувачу це відомо; 
3) підпис і дату за умови подання 
запиту в письмовій формі. 

Стаття 19. Оформлення запитів на 
інформацію 
Частину другу виключити. 
 
 
 
 
 
5. Запит на інформацію має містити: 
1) ім'я (найменування) запитувача, 
поштову адресу або адресу електронної 
пошти, а також номер засобу зв'язку, 
якщо такий є; 
2) мету отримання запитуваної 
інформації, вказавши об’єкти, де 
отримана інформація буде 
використовуватись; 
Пункт 2 вважати пунтком 3 
3) загальний опис інформації або вид, 
назву, реквізити чи зміст документа, 
щодо якого зроблено запит, якщо 
запитувачу це відомо; 
Пункт 3 вважати пунтком 4 
4) підпис і дату за умови подання запиту 
в письмовій формі. 
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ДОДАТОК 3 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

які входять до переліку МОН України 

1. Utchenko K.Y. Analysis of the European Court of human rights’ decisions in 

2013. Адміністративне право і процес. 2014. № 4 (10). С. 5–8. 

2. Utchenko K.Y. Analysis of the European Court of human rights’ decisions 

during. 2014. Адміністративне право і процес. 2015. № 1 (11). С. 6–10. 

3. Utchenko K.Yu. Does the Head of Public Administration Entity Have to Bear 

Liability for Failure to Report on Implementation of Court Orders? Журнал 

східноєвропейського права. 2015. № 15. С. 166–171. 

4. Утченко К.Ю. Правове значення рішень Великої палати Європейського 

суду з прав людини (огляд за 2015 рік). Адміністративне право і процес. 2015. 

№ 3 (13). С. 48–54. 

5. Солодова К.Ю. Міжнародні акти у системі джерел адміністративного 

права. Журнал східноєвропейського права. 2019. № 61. С. 62–89. 

6. Solodova K. Some aspects of Understanding the category of «peacefulness» in 

the practice of the European court of Human Rights as a condition for respect for the 

right to freedom of peaceful assembly. Адміністративне право та процес. 2019. № 1 

(24). С. 107–122. 

 

Статті, опубліковані в зарубіжних наукових виданнях 

7. Solodova Kateryna. Some issues of public administration activity on the 

realization the right to free elections: practice of the European Court of Human Rights. 

Recht der Osteuropäischen Staaten REOS. 2019. № 01. Р. 176–181. 

 

Тези наукових доповідей на національних 

та міжнародних науково-практичних конференціях 

8. Солодова К.Ю. Право людини на звернення до органів публічної 
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адміністрації: аналіз рівня реалізації міжнародного принципу в Україні. Людські 

права і свободи: механізм імплементації та охорони в різних галузях права: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Братислава, 19–20 

вересня 2014 р.). Братислава, 2014. С. 302–304. 

9. Солодова К.Ю. Окремі аспекти трансформації джерельної бази 

адміністративного права. Актуальні питання державотворення в Україні: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченою Дню 

науки юридичного факультету (Київ, 20 травня 2016 р.). Київ, 2016. Т. 1. С. 276–

278. 

10. Солодова К.Ю. Конвенція про захист прав людини та основоположних 

свобод та рішення Європейського суду з прав людини у системі джерел права. 

Принципи сучасного конституціоналізму та Основний Закон України: збірка тез 

наукових доповідей і повідомлень Міжнародної наукової конференції (Харків, 4–

5 листопада 2016 р.). Харків: Права людини, 2016. С. 168–169. 
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