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ВСТУП 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. На сьогодні національні 

правові реалії дозволяють кваліфікувати Європейський суд з прав людини (далі – 

Суд, Європейський суд) чи не єдиною ефективною інституцією, покликаною 

забезпечити дотримання основних прав і свобод людини. 

Означене вище зумовлюється систематичним порушенням основних прав і 

свобод людини, передбачених Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод [37] (далі – Конвенція), розділом 2 Конституції України 

[22], Цивільним кодексом України (далі – ЦК України) та іншими нормативно-

правовими актами, органами державної влади і, як наслідок, тотальним 

нівелюванням засад справедливості, законності, пропорційності, визнання 

людини, її життя та здоров’я найвищою соціальною цінністю. 

Звернення за захистом порушених прав до національних судів України 

доволі часто пов’язано з несприйняттям ними принципів, прямо не передбачених 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, але, разом з тим, 

напрацьованих практикою Європейського суду з прав людини. 

Необхідно зазначити, що поширювальне тлумачення деяких положень 

Конвенції трансформувалося в окремі предметні напрямки розвитку прецедентної 

практики Європейського суду. 

Одним з таких положень безперечно є норма статті 1 Протоколу № 1 (далі – 

Протокол, Перший Протокол), якою передбачено право особи на мирне 

володіння майном. 
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В контексті викладеного слід звернути увагу і на те, що попередні редакції 

процесуальних кодексів
1

 передбачали окремою підставою перегляду справ в 

порядку повторної касації Верховним Судом України прийняття відповідного 

рішення Європейським судом. 

Відповідно до Конституції України та Закону України «Про міжнародні 

договори України» [40], чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 

України. 

Законом України «Про міжнародні договори України» також встановлено, 

що міжнародні договори застосовуються в порядку, передбаченому для норм 

національного законодавства. Якщо міжнародним договором, який вступив у 

законну силу в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що 

передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються 

правила міжнародного договору. 

Відтак, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод  є частиною національного законодавства України. 

Необхідно зазначити, що Конституцією України передбачено примат норм 

міжнародного права перед національним законодавством України. Отже, норми 

Конвенції повинні застосовуватися національними судами як норми прямої дії. 

  Зважаючи на необхідність забезпечення виконання державою рішень 

Європейського суду з прав людини та необхідність усунення причин порушення 

Україною Конвенції був прийнятий Закон України “Про виконання рішень та 

                                                        
1
 Йдеться про редакції Цивільного процесуального кодексу України, Господарського процесуального кодексу 

України та Кодексу адміністративного судочинства України, які були чинними до набрання чинності Законом 

України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального 

кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 

року. 
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застосування практики Європейського суду з прав людини” [19]. 

  Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують 

при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права. 

Норма статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини» спрямована на реалізацію 

означених вище норм Конституції України та Закону України «Про міжнародні 

договори України». 

Необхідно зазначити, що відповідно до ч. 4 ст. 10 нової редакції Цивільного 

процесуального кодексу України суд застосовує при розгляді справ Конвенцію 

про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського 

суду з прав людини як джерело права. 

Питання «нормативності» рішень та практики Європейського суду є доволі 

актуальним і при дослідженні правового регулювання відносин власності та, 

відповідно, застосування Протоколу № 1 до Конвенції. 

Європейським судом напрацьовані загальні критерії до визначення поняття 

“цивільні права”. Так, поняття “цивільні права” не може тлумачитися виключно 

крізь призму національного законодавства, а характер законодавства, на основі 

якого розглядається відповідне питання та органу, на який покладено 

повноваження щодо його вирішення, не мають вагомого значення. Таким чином, 

кваліфікація конкретного права у національному законодавстві не є визначальним 

аргументом. 

У відносинах між приватною особою і державою не має значення, чи діяв 

суб’єкт владних повноважень як носій цивільних прав чи як носій державно-
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владної компетенції. В контексті викладеного ключовою є відповідь на питання чи 

впливає результат судового розгляду на цивільні права. 

Дискусії, що виникали між профільними фахівцями під час розробки 

Конвенції, а потім і Першого Протоколу, є свідченням надзвичайної важливості та 

цінності сформульованих в означених вище актах положень. 

Захист права власності належить до категорії справ, які найчастіше 

розглядаються Судом. Можна зробити висновок, що регламентація даного 

питання Конвенцією та практика Європейського суду є надзвичайно актуальними 

для розвитку національного законодавства. 

Проблематиці права власності в практиці Європейського суду приділялася 

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

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

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

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

Необхідно зазначити, що тема дисертаційного дослідження з урахуванням 

питань, покладених в її основу, на монографічному рівні у науці цивільного права 

України комплексно не досліджувалася. 

Враховуючи викладене, а також відсутність комплексних наукових 

досліджень захисту права власності Європейським судом, необхідність підготовки 

дисертаційного дослідження, присвяченого комплексному науковому аналізу 

захисту права власності Європейським судом вбачається очевидним. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного 

дослідження затверджена на засіданні Вченої ради юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Робота виконана 

на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського національного 
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університету імені Тараса Шевченка відповідно до державних бюджетних 

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

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

0111U008337), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

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

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

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

національного університету імені Тараса Шевченка у період 2016-2018 років. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

комплексний аналіз практики захисту права власності Європейським судом, 

вивчення існуючого стану захисту права власності в Україні та напрацювання 

рекомендацій щодо застосування рішень та практики Європейського суду при 

вирішенні справ національними судами України. 

Для досягнення поставленої мети основна увага в дисертації приділена 

вирішенню наступних завдань: 

- визначення особливостей правового захисту відносин власності у 

законодавстві України; 

- науковий аналіз правового захисту відносин власності в Європейській 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці 

Європейського суду з прав людини; 

- дослідження та визначення місця рішень Європейського суду з прав людини 

в системі джерел цивільного права України; 

- дослідження впливу рішень Європейського суду з прав людини на 

вдосконалення державами-учасницями Європейської Конвенції про захист 
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прав людини і основоположних свобод національних способів і механізмів 

захисту права власності; 

- визначення та дослідження основних принципів захисту права власності в 

практиці Європейського суду з прав людини та можливостей їх 

імплементації у цивільне законодавство України; 

- дослідження гарантій захисту права власності в практиці Європейського 

суду з прав людини та можливостей їх імплементації у цивільне 

законодавство України; 

- науковий аналіз меж втручання держави у здійснення права власності в 

практиці Європейського суду з прав людини. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є суспільні відносини, що 

виникають в процесі захисту права власності за цивільним законодавством 

України та Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод, а також вплив відповідних положень на цивільне законодавство та судову 

практику України. 

Предмет дисертаційного дослідження становлять теоретичні питання 

захисту права власності Європейською Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод та Першим Протоколом до неї; практика застосування 

Європейським судом з прав людини норм означених міжнародно-правових актів у 

сфері захисту права власності, можливість та необхідність їх імплементації у 

цивільне законодавство та судову практику України. 

Методологічну основу дослідження, насамперед, становить діалектичний 

метод пізнання правових явищ, за допомогою якого проведено науковий аналіз 

правового регулювання відносин власності в законодавстві України (п.п. 1.2.) За 

допомогою історичного методу досліджено ґенезу національного законодавства, 
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що регулює відносини власності, а також зміни підходів до розуміння категорії 

«власність» (п.п. 1.2., 2.1., 2.2.). Формально-логічний метод і метод аналізу та 

синтезу застосовано при формулюванні понять «власність», «межі втручання у 

відносини власності», «реалізація права на захист» тощо (п.п. 3.1., 3.2.). Для 

виконання вказаних завдань також застосовувались методи абстрагування і 

узагальнення (п.п. 1.2, 1.3.). За рахунок системно-структурного методу пізнання 

було досліджено структуру відносин власності у національному законодавстві та 

структуру відносин захисту речового права в Європейській конвенції та практиці 

Європейського суду (п.п. 1.1., 3.1., 3.2.). Порівняльно-правовий метод застосовано 

при порівнянні нормативних положень про захист права власності в законодавстві 

окремих держав (п.п. 1.2., 3.1., 3.2.). 

Науково-теоретична основа дослідження базується на наукових працях 

вітчизняних та зарубіжних вчених-цивілістів з проблем права власності (зокрема, 

захисту права власності) та захисту речових прав Європейським судом, а саме: І. 

А. Безклубого, В. Г. Буткевича, В. П. Грибанова, О. В. Дзери, А. С. Довгерта, Т. І. 

Дудаш, О. С. Іоффе, М. Карт-Фріска, Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця, Р. А. 

Майданика, В. І. Манукяна, В. Є. Мармазова, А. М. Мірошниченка, О. О. 

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

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

Р. О. Стефанчука, Є. О. Суханова, Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Г. Г. 

Харченка, В. В. Цюри, Я. М. Шевченко, С. В. Шевчука та інших вчених-

правників. 

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять: Європейська 

конвенція про  прав людини і основоположних свобод, Конституція України, 

Цивільний кодекс України, інші акти цивільного законодавства України. 
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Фактологічною основою даного дослідження є рішення Європейського 

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

юрисдикції, акти спеціалізованих судів. 

Наукова новизна одержаних результатів. Дисертація є першим у 

вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням захисту права власності 

Європейським судом з прав людини та впливу відповідної практики 

Європейського суду з прав людини на цивільне законодавство та судову практику 

України. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень і висновків, що виносяться на захист: 

 

Вперше: 

1. Обґрунтовано, що відсутність у потерпілої особи юридично забезпеченої 

можливості своєчасного виконання судового рішення, винесеного на її 

користь, необхідно розглядати як один із випадків порушення права 

власності, зокрема порушення державою права на мирне володіння майном 

як фундаментального цивільного права. 

2. Доведено, що відсутність у держави коштів для відшкодування шкоди не є 

підставою для визнання правомірною відмови у присудженні відповідної 

компенсації потерпілій особі. 

3. Доведено, що у випадку відсутності юридично забезпеченої можливості 

звернення стягнення на кошти держави має місце конкуренція норм 

публічного та приватного права та обґрунтовано необхідність застосування 

в означеному випадку норм приватного права, якими гарантується 

отримання справедливого відшкодування. 
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4. Запропоновано авторську класифікацію прав управомоченої особи на захист 

власності на ефективні (для яких національним законодавством України 

передбачається юрисдикційна форма захисту) та натуральні (юридично 

забезпечена можливість захисту яких у національному законодавстві 

України відсутня) та обґрунтовано можливість особи звернення за захистом 

натуральних прав до Європейського суду з прав людини без використання 

усіх засобів національного правового захисту. 

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

обґрунтовується юридичною природою позбавлень майнового характеру, 

яких зазнає особа-правопорушник. При цьому конфіскацію запропоновано 

розглядати як особливу підставу припинення права власності. 

Удосконалено: 

- Положення про обумовленість принципом справедливості встановлення 

законодавчих обмежень права власності, що має на меті досягнення 

справедливого балансу між правами та (або) законними інтересами особи-

власника та правами та (або) законними інтересами осіб-невласників. 

- Висновок про необхідність застосування в українській правозастосовчій 

практиці оціночних категорій, напрацьованих Європейським судом з прав 

людини – зокрема, таких як «справедливий баланс», «справедлива 

сатисфакція», «пропорційність». 

- Наукове положення про неприпустимість поширювального тлумачення 

передбачених національним законодавством України обмежень права 

власності, оскільки це матиме наслідком нівелювання конституційного 

положення про визначення правового режиму власності виключно законом. 

Набули подальшого розвитку: 
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- Висновок про покладення нормою статті 1 Першого Протоколу до 

Конвенції на державу як позитивних обов’язків, що зводяться до створення 

ефективного механізму національного захисту права власності, так і 

негативних обов’язків, що полягають в утриманні державою від вчинення 

тих дій, які можуть вважатися невиправданим обмеженням права мирно 

володіти майном. 

- Наукове положення про змістовне співвідношення понять “майно” у 

національному законодавстві України та “економічний актив” у практиці 

Європейського суду з прав людини – поняття “майно” визначається 

Європейським судом як таке, що має автономний характер та не 

обмежується речами, що знаходяться у власності і не залежить від 

формальної кваліфікації у національному законодавстві України. 

- Висновок про неможливість визначення практики Європейського суду з 

прав людини джерелом права по відношенню до Конвенції з прав людини і 

основоположних свобод, зважаючи на правоінтерпретаційну природу 

рішень Суду. 

- Висновок про можливість розуміння власності у широкому 

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

нематеріальні блага, здатні бути об’єктами економічного та іншого 

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

входять лише ті блага (речі, майно), на які поширюються норми 

інституту права власності, передбачені, зокрема в розділі 1 книги 3 ЦК 

України “Право власності” та в ст. 17 Хартії засадничих прав 

Європейського Союзу. 
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Теоретичне і практичне значення одержаних результатів полягає у 

теоретико-прикладному потенціалі дисертаційного дослідження, у можливості 

використання зроблених наукових висновків для подальших наукових досліджень 

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

викладання навчальної дисципліни «Цивільне право», спеціальних курсів 

«Цивільні права в практиці Європейського суду з прав людини», «Абсолютні 

цивільні права», «Актуальні проблеми загальної частини цивільного права», 

«Захист цивільних прав та інтересів», а також при підготовці підручників і 

навчальних посібників із зазначених дисциплін, коментарів до чинного 

законодавства України. 

В аспекті законотворчої діяльності висновки дисертаційного дослідження 

можуть сприяти удосконаленню чинного законодавства України шляхом внесення 

запропонованих змін та доповнень до ЦК України та інших нормативних актів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною завершеною 

науковою роботою. Сформульовані в ній положення наукової новизни та інші 

наукові результати отримані на базі особистого вивчення та аналізу наукових і 

нормативних джерел. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження обговорювались на засіданні кафедри цивільного права юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(Протокол №_), а також отримали апробацію у виступах автора на: 

1. Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські 

цивілістичні читання)» (м. Київ, 3 жовтня 2013 року). Новіков Д.В. Рішення 

Європейського суду з прав людини в системі джерел цивільного права 
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України. Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного 

приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання). Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 2013 року. – 

К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – с. 167-170. 

2. Міжнародній  науково-практичній конференції «Цивілістична доктрина і 

формування громадянського суспільства» (м. Київ, 3 жовтня 2014 року). 

Новіков Д.В. Обґрунтовані очікування в практиці Європейського суду з прав 

людини. Цивілістична доктрина і формування громадянського суспільства. 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 3 жовтня 

2014 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. – с. 195-198. 

3. Міжнародній науково-практичній конференції «Матвєєвські читання: 

звільнення від цивільно-правової відповідальності у сучасних реаліях» (м. 

Київ, 20 листопада 2015 року). Новіков Д.В. Гарантії захисту права 

власності у практиці Європейського суду з прав людини. Матеріали 

міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 20 листопада 2015 року. 

– К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2015. с. 114-117. 

4. Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій пам’яті 

І.В.Шерешевського «Проблеми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (м. Одеса, 11 грудня 2015 року). Новіков Д.В. Окремі 

аспекти захисту права на мирне володіння майном у практиці 

Європейського суду з прав людини. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції, Одеса, 11 грудня 2015 року. – О.: «Астропринт», 

2015, с. 82-86. 

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

судочинство у світлі судової реформи в Україні» (м. Одеса, 18 грудня 2015 
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року). Новіков Д.В. Межі втручання держави у здійснення права власності у 

практиці Європейського суду з прав людини. Матеріали міжнародної 

науково-практичної конференції, Одеса, 18 грудня 2015 року. – О.: 

«Астропринт», 2015, с. 110-114. 

6. VI Міжнародному цивілістичному форумі «Приватне право України і 

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

2016 року). Новіков Д. В. Виплати соціального забезпечення та 

правомочності щодо виконання судових рішень в практиці Європейського 

суду з прав людини. Матеріали VI Міжнародного цивілістичного форуму, 

Київ, 14-15 квітня 2016 року. – К.: ТОВ «Білоцерківдрук», 2016. – с. 189-191. 

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації знайшли 

відображення в одинадцяти опублікованих автором працях за темою дисертації, із 

них чотири статті у наукових фахових виданнях України та одна стаття у виданні, 

включеному до міжнародних наукометричних баз «Index Copernicus International» 

(Польща) та «HeinOnline» (США). 
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Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ, КОНВЕНЦІЄЮ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ 

ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ТА ПРАКТИКОЮ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

1.1. Рішення Європейського суду з прав людини в системі джерел 

цивільного права України 

Як вже зазначалося у вступі до дисертаційного дослідження, для 

національних судів застосування Конвенції та практики Європейського суду 

набули особливої актуальності з набранням чинності Законом України “Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” 

[20], який у статті 17 передбачає обов’язок судів застосовувати при розгляді справ 

Конвенцію та практику Суду як джерело права. 

Вважаємо за необхідне зосередити увагу на формально-логічному 

тлумаченні норми статті 17 Закону України “Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини”. 

Перш за все, слід зауважити, що закон не містить дефініції “практика Суду”. 

До того ж, виникає питання щодо співвідношення Конвенції та практики Суду 

(законодавець не відповідає на питання щодо можливості ототожнення положень 

Конвенції та практики Європейського суду або щодо їх розмежування). 

Загалом, прийняття Закону України “Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини” є позитивним зрушенням у напрямі 

реального наближення правової системи України до розвинених правових систем 

Європи [38]. До того ж, зважаючи на обраний Україною європейський вектор 

розвитку, надзвичайно важливою є якісна імплементація у національне 
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законодавство та судову практику України положень, напрацьованих 

Європейським судом. 

Звертає на себе увагу проблема недосконалості законодавчої техніки, адже 

закон фактично дублює положення Конституції України. Йдеться про визначення 

Конвенції джерелом права. Разом з тим, відповідно до ст. 9 Основного Закону, 

оскільки Конвенція є частиною національного законодавства з моменту її 

ратифікації українським парламентом, вона є джерелом права. 

Також слід звернути увагу на те, що ст. 17 Закону містить норму, відповідно 

до якої Конвенція та практика Суду є джерелом права. Проте, відповідно до ч. 2 

ст. 8 кодексу адміністративного судочинства України [21] суд застосовує принцип 

верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав 

людини. 

На думку В. С. Ковальського та І. П. Козінцева, такі незначні розбіжності є 

несуттєвими, але враховуючи правила законодавчої техніки, вони є 

недопустимими, адже додають неясності до законодавчого акта [160]. 

Під “судовою практикою” зазвичай розуміється результат діяльності суду з 

вирішення справ, що містить певні правові положення. В контексті наукового 

дослідження практики Європейського суду з прав людини доцільною вбачається 

класифікація його рішень на п’ять видів: 

1) рішення стосовно прийнятності Конвенції, винесені до 1 листопада 1998 

року; 

2) рішення стосовно часткової неприйнятності скарги, прийняті палатами 

Європейського суду; 

3) остаточні рішення стосовно прийнятності або неприйнятності скарги, 

прийняті палатами Європейського суду; 
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4) рішення щодо суті, винесені палатами Європейського суду; 

5) рішення щодо суті, прийняті Великою палатою Європейського суду. 

Варто додати, що у практиці Суду виносяться також інші рішення 

(здебільшого процесуального характеру). Разом з тим, означені рішення не мають 

прецедентного значення, на відміну від рішень, перелічених вище. 

Судову практику можна умовно поділити на три види: 

1) поточна або “первинна” (досвід та підходи до застосування закону, що 

відображається при розгляді конкретних справ); 

2) керівна або “вторинна” (досвід узагальнення закону вищими судовими 

органами, виражений в особливих судових актах центральних органів судової 

влади, які містять конкретизуючі нормативні приписи); 

3) прецедентна практика (судова практика, що дає принциповий зразок 

тлумачення та застосування права, якому в силу авторитету вищих судових 

органів повинні слідувати інші суди. 

Разом з тим, незрозуміло, що мав на увазі законодавець під словами 

“практика Суду” – первинну, вторинну або прецедентну практику? 

Науковці зазначають, що в юридичній літературі мовою оригіналу 

використовуються два терміна: “jurisprudence” (фр.) та “case-law” (англ.). При 

цьому обидва терміни, попри їх буквальний словниковий зміст, прийнято вживати 

для позначення всієї сукупності рішень Суду. 

Однак, “прецедентною практикою” всю сукупність рішень Суду можна 

назвати лише умовно [28]. 

Питання про юридичну природу рішень Суду було і залишається одним з 

найбільш дискусійних у юридичній науці. Це пов’язано зі специфічною роллю 

Європейського суду як наднаціонального юрисдикційного органу, який має 
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виключне право тлумачити та застосовувати Конвенцію, та з особливостями 

правових систем держав-членів Ради Європи, яка поєднує континентальний та 

англо-американський тип правової системи. 

Згідно з першим підходом, який має найбільшу підтримку у вітчизняній 

юридичній науці, рішення Суду є юридичним актом, який має подвійну юридичну 

природу: правозастосовну та правоінтерпретаційну. 

З позицій загальної теорії права, рішення Суду є правозастосовчими актами, 

які поєднують у собі і певні властивості правоінтерпретаційних актів. Це 

пов’язано з тим, що у процесі здійснення правозастосовчої діяльності, котра, як 

відомо, охоплює низку стадій, в тому числі і тлумачення-з’ясування тексту 

нормативно-правового припису, відбувається і операція тлумачення відповідної 

норми Конвенції через її застосування до конкретної життєвої ситуації. 

Тоді ж, коли акт застосування набирає письмової юридичної форми 

вираження, у ньому формалізуються і правила розуміння змісту норми Конвенції, 

правила-роз’яснення Суду, які набувають юридичної сили акту застосування 

норми Конвенції. 

Причому не можна вести мову про те, що якийсь аспект подвійного статусу 

рішень Суду є домінуючим, оскільки ст.32 Конвенції встановлює поширення 

юрисдикції Суду на всі питання тлумачення та застосування Конвенції. Проте на 

практиці повноваження Суду щодо тлумачення Конвенції набувають більшої ваги 

з огляду на “розвиток Конвенції” та правові позиції Суду. 

Рішенням Європейського суду притаманні усі ознаки правозастосовних 

актів: по-перше, рішення Суду приймаються компетентним (уповноваженим на це 

ст. 32 Конвенції) органом – Судом; по-друге, вони мають владний характер і 

забезпечуються міждержавним утворенням – Радою Європи, яка через спеціально 
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уповноважений орган – Комітет Міністрів контролює їх виконання державою-

відповідачем у справі та має право застосовувати санкції юридичного та 

політичного характеру за невиконання таких актів; по-третє, рішення Суду як акти 

правозастосування містять індивідуальне формально обов’язкове правило 

поведінки, яке полягає у визнанні наявності чи відсутності порушення Конвенції і, 

залежно від наслідків, призначення справедливої сатисфакції; по-четверте, дія 

рішень Суду розрахована на персоніфікованих суб’єктів – заявника та державу-

відповідача в обов’язковому порядку. Хоча у порядку застосування заходів 

загального характеру держава може вживати заходів для уникнення аналогічних 

порушень у майбутньому щодо інших суб’єктів у факультативному порядку; по-

п’яте, рішення Суду регулюють лише конкретні випадки суспільного життя, тому 

їх чинність вичерпується фактом застосування індивідуального припису. Тобто 

рішення Суду в конкретній справі не може бути застосоване до іншого, навіть 

аналогічного випадку, автоматично, без належного обґрунтування позиції Суду у 

новому рішенні, хоча Суд може посилатися і посилається на свої попередні 

рішення при ухваленні наступних рішень в аналогічних справах
2

; по-шосте, 

рішення Суду мають пряму дію; по-сьоме, рішення Суду мають письмову 

юридичну форму вираження; по-восьме, рішення Суду є необхідною передумовою 

належної реалізації прав та свобод, передбачених Конвенцією. 

Особливістю правоінтерпретаційної діяльності Суду є те, що її результати 

містяться у зовнішній юридичній формі правозастосовчого акта – рішення суду. 

                                                        
2 Водночас, необхідно зазначити, що відповідно до практики використання “пілотних” рішень саме на відповідний 

уряд покладається обов’язок доведення необхідності відступу від таких рішень, а у разі не надання урядом 

переконливих аргументів Європейський суд застосовує своє “пілотне” рішення без додаткового обґрунтування. 

При цьому під «пілотними» рішеннями Європейського суду з прав людини слід розуміти рішення, в яких 

зазначається природа системної проблеми, що зумовлює порушення Конвенції, та містить перелік заходів, які 

держава-відповідач повинна запровадити для усунення відповідних системних порушень. 
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Проте такий правозастосовчий акт має усі ознаки інтерпретаційно-правових актів. 

По-перше, рішення Суду є юридичним актом компетентного суб’єкта – Суду, 

відповідно до ст.32 Конвенції. По-друге, рішення Суду є формально обов’язковим 

для всіх суб’єктів, оскільки лише Суд має повноваження здійснювати офіційне 

тлумачення Конвенції. По-третє, рішення Суду містить правила розуміння змісту 

норм Конвенції, які є доволі абстрактними та конкретизуються через їх 

тлумачення Судом. По-четверте, рішення Суду має письмову юридичну форму 

вираження. По-п’яте, рішення Суду мають юридичну силу, похідну від суб’єкта 

правотлумачення – Суду, тобто має юридичну силу рішення Суду. По-шосте, 

правило розуміння змісту норми, що міститься у рішенні Суду, не виходить за 

межі норми Конвенції, принаймні декларативно. Як правило, Суд використовує 

загальні формулювання і вказує, що те чи інше право, яке буквально не записане у 

тексті Конвенції, випливає з певної норми у світлі цілей Конвенції або ж 

роз’яснює ознаки певного поняття, яке міститься у нормі Конвенції. Тобто, з 

одного боку, Суд “розкриває” норми Конвенції, а з другого боку, - визнає, що не 

виходить за межі цих норм, хочі такі межі виявляються доволі широкими. По-

сьоме, рішення Суду не створюють нових, не змінюють і не скасовують чинних 

норм права. Текст Конвенції з 1950 року змінюється лише через посередництво 

протоколів до неї, здебільшого у організаційно-процесуальній частині, тоді як 

правила розуміння змісту норм Конвенції змінюються на розсуд Суду за наявності 

одних і тих самих норм Конвенції. По-восьме, правила розуміння змісту норм 

Конвенції діють лише протягом строку дії Конвенції. По-дев’яте, рішення Суду не 

мають самостійного значення та діють в єдності з нормами Конвенції.  
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Наявність правил розуміння норм Конвенції у правозастосовчих актах – 

рішеннях Суду засвідчує, що ці правозастосовчі акти містять офіційне казуальне 

тлумачення норм Конвенції щодо конкрентної справи, яка розглядається Судом. 

Водночас зобов’язання держав-учасниць Конвенції щодо вжиття заходів 

загального характеру, тобто заходів для запобігання у майбутньому новим 

порушенням Конвенції, подібним до тих, які Суд констатував у своєму рішенні, 

створює ситуацію, коли офіційне казуальне тлумачення норм Конвенції, 

обов’язкове для сторін конкретної справи, стає неофіційним нормативним 

тлумаченням Конвенції для держави-відповідача у справі при вирішенні подібних 

справ на національному рівні, при застосуванні практики Суду іншими 

державами-учасницями Конвенції, а також для подальшої практики тлумачення та 

застосування Конвенції самого Суду. 

Порівняно з багатьма іншими інтерпретаційно-правовими актами рішення 

Суду мають ще одну особливість, яка стосується їх змісту. Хоча у рішеннях Суду 

містяться правила розуміння змісту норм Конвенції, вони є результатом 

правозастосовчої конкретизації норм Конвенції, а не власне результатом їх 

тлумачення. 

Як акти тлумачення норм Конвенції, рішення Суду мають певні особливості 

порівняно з іншими актами тлумачення права; у процесі такого тлумачення 

відбувається не власне тлумачення, а конкретизація юридичних норм. Спеціальні 

загальнотеоретичні дослідження довели, що конкретизація юридичних норм – це 

об’єктивно зумовлена закономірна діяльність уповноважених органів, спрямована 

на підвищення точності й визначеності правового регулювання, на переміщення 

абстрактного змісту юридичних норм на більш конкретний рівень за допомогою 

операції з обмежування понять, результати якої фіксуються в юридичних актах. 
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Правозастосовна конкретизація – це об’єктивно зумовлена, здійснювана з 

метою забезпечення втілення правових норм у життя, закономірна діяльність 

уповноважених органів по встановленню індивідуальних конкретних приписів, а 

також зі створення індивідуальних правоконкретизуючих положень шляхом 

зменшення обсягу юридичних норм на основі розширення їх змісту. 

Розмежування тлумачення юридичних норм та правозастосовчої 

конкретизації проводиться за логічними механізмами здійснення цих процесів. Як 

при тлумаченні, так і при конкретизації юридичних норм відбувається 

встановлення змісту поняття. Проте метою тлумачення поняття є встановлення 

вичерпного переліку його ознак, що розширює зміст відповідного поняття. 

При здійсненні ж конкретизації перелік ознак поняття, що тлумачиться, є 

невичерпним і може змінюватись, у зв’язку з чим відбувається звуження обсягу 

витлумачуваного поняття. Хоча і при конкретизації, і при тлумаченні мають місце 

логічні операції з поняттями. 

У своїх рішеннях Суд через операції з поняттями встановлює не вичерпний, 

а такий, що відповідає певному етапу розвитку певного суспільства, перелік ознак 

цього поняття, який, до того ж, може змінюватися (на що неодноразово вказував 

сам Суд). 

Наприклад, якщо початково при тлумаченні поняття “права та обов’язки 

цивільного характеру” Суд схилявся до того, що основною ознакою такого 

поняття є приватноправовий характер відносин, що випливають з таких прав та 

обов’язків, то згодом ця ознака перестала бути визначальною. 

Натомість у справах за ст.6 Конвенції Суд вказує на те, що до спорів про 

права та обов’язки цивільного характеру належать будь-які спори, що мають 

майновий предмет. Крім того, суд наводить ще й певні додаткові ознаки цього 
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поняття – матеріальна сутність права, закладена у законодавстві певної держави, 

та наслідки, які пов’язуються з цією сутністю, функція, яку виконує державний 

службовець; належність чи неналежність того чи іншого права до сфери 

виключної компетенції держави тощо. 

Це ж стосується конкретизації Судом інших понять, що містяться у 

Конвенції, у його правотлумачній практиці. Саме тому стосовно правотлумачної 

практики Суду йдеться не про здійснення власне тлумачення норм Конвенції, а 

про їхню конкретизацію. Це підтверджується також і принципами тлумачення 

Конвенції, які застосовує Суд, чільне місце серед яких посідає так званий спосіб 

еволюційного тлумачення, який надає змогу розглядати Конвенцію як живий 

інструмент, що розвивається. 

Згідно з другим підходом, рішення Європейського суду мають 

прецедентний характер. Причому більшість прихильників цього підходу 

погоджуються, що йдеться переважно не про прецедент за формою та за змістом у 

класичному розумінні англійської чи американської доктрини (тобто рішення 

суду, яке містить норму або принцип права і є обов’язковим як для суду, який 

його прийняв, так і для нижчих судів), а про прецедент за змістом (рішення суду, 

що містить правові позиції, які мають певну цінність для усіх суб’єктів суспільних 

відносин, є обов’язковими для самого суду, що його прийняв). Аргументами на 

користь цього підходу є те, що сам Суд називає свої правові позиції прецедентним 

правом. 

Крім того, сам Європейський суд констатує наявність у своїх рішеннях 

таких елементів прецеденту, як ratio decidendi (“підстава для вирішення” та obiter 

dictum “попутно сказаного”). 
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Оскільки метою даного підрозділу дисертаційного дослідження є з’ясування 

місця рішень Європейського суду в системі джерел цивільного права України, далі 

зупинимося на детальному вирішенні означеного завдання. 

У теорії права існують різні підходи до розуміння джерела права. Термін 

“джерело права” визначається багатозначним. В юридичній літературі цим 

терміном позначається джерело права в: 

1) матеріальному значенні; 

2) ідеальному значенні; 

3) юридичному (формальному) значенні. 

Необхідно звернути увагу, що у випадку з рішеннями Європейського суду 

йдеться виключно про рішення його палат, а не рішення комітетів, оскільки 

останні є актами виключно процесуального характеру. 

Зазвичай під “рішенням” Європейського суду мається на увазі його 

остаточне рішення, в якому наявне судження Суду по суті конкретної справи. 

Разом з тим, на думку окремих науковців, під “рішенням” Європейського суду 

необхідно розуміти не тільки зазначені рішення, але і постанови про зняття справи 

зі слухання і рішення щодо питання прийняття скарги [71]. 

Водночас численні “проміжні” рішення Суду за своєю суттю не можуть 

розглядатися як джерела (форми) права, оскільки вони не мають ознаки 

нормативності, не вносять змін до правової системи. 

  Необхідно звернути увагу на те, що діяльність Європейського суду не 

стосується творення нових норм міжнародного права і Суд не наділений 

повноваженнями творення нових норм права (відповідна функція Суду не 

передбачена Конвенцією), а відповідно до ст.32 Конвенції роль Суду стосується 

виключно тлумачення і застосування норм Конвенції та Протоколів до неї. 
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  Відповідно до ст.19 Конвенції, Суд діє з метою “забезпечення додержання 

Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та 

протоколами до неї”. 

  Отже, з формально-юридичної точки зору, рішення Суду, постановлені в 

рамках його субсидіарної діяльності, є актами правозастосування та тлумачення 

права, спрямованими на визначення того, чи дотримались держави своїх 

зобов’язань за Конвенцією. Вони не є новими міжнародно-правовими нормами, їх 

можна визнати окремими та самостійними джерелами права. Попри це, все ж 

можна стверджувати, що практикою Суду шляхом динамічного тлумачення норм 

Конвенції та Протоколів до неї створюються не нові норми, а уточнюються 

існуючі норми міжнародного права та конкретизуються вже існуючі зобов’язання 

згідно з Конвенцією [25]. 

  Отже, можна узагальнити, що рішення Європейського суду містять 

роз’яснення змісту норм Конвенції. Водночас щодо суті вони є актами тлумачення 

Конвенції, що не є обов’язковими для подальшого застосування, оскільки Суд при 

розгляді справ не пов’язаний своїми попередніми рішеннями
3
. 

  В контексті викладеного вважаємо за необхідне зупинитися на сприйнятті 

рішень Європейського суду національними судами. 

  Зокрема, в Постанові Пленуму Верховного Суду України 18 грудня 2009 

року №14 зазначено, що в мотивувальній частині кожного рішення суду у випадку 

необхідності повинні бути посилання на Конвенцію та рішення Європейського 

                                                        
3
 Разом з тим, необхідно зазначити, що у справі «Опуз проти Туреччини» [275] Європейський суд зазначив про 

необхідність врахування його висновків у рішеннях щодо інших держав-учасниць, зважаючи на остаточне 

тлумачення Європейським судом прав і свобод, гарантованих Конвенцією. До того ж, Європейський суд звертає 

увагу чи прийняли національні органи влади достатньою мірою принципи, що слідують з його рішень щодо 

аналогічних питань, навіть якщо вони стосуються інших держав. Таким чином, необґрунтоване обмеження у 

застосуванні лише тих рішень, які були ухвалені відносно України є безпідставним. 
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суду, що є джерелом права [15]. 

  В інформаційному листі Вищого господарського суду України від 18 

листопада 2003 року №01-8/1427 зазначено, що господарським судам при 

здійсненні судочинства по справам, віднесеним до їх підвідомчості, необхідно 

застосовувати судові рішення та постанови Суду по будь-якій справі, яка 

знаходилася у його провадженні [18]. 

  Про необхідність застосування Конвенції та практики Європейського суду 

наголошується також у Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду 

України від 19 грудня 2011 року №8 [24] та у Постанові Пленуму Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 1 

березня 2013 року №3 [98]. 

  Разом з тим, як слушно зазначає Р.Б.Сабодаш, сьогодні існує суттєвий 

дисонанс між позицією Європейського суду та усталеною національною судовою 

практикою з окремих питань правозастосування [109]. 

  На думку Т.І.Дудаш, рішення Європейського суду необхідно розглядати як 

правоконкретизуючий прецедент, а саме – як правозастосовчий акт, в якому 

конкретизуються норми Конвенції (враховуючи критерій юридичної природи 

рішень), який має прецедентний характер власне для Суду і правотворче значення 

для правових систем держав-учасниць Конвенції. 

  В обґрунтування своєї позиції автор звертає увагу на те, що рішення 

Європейського суду не містять юридичних норм чи принципів права, а лише 

формулюють правові позиції, які створюються в результаті конкретизації 

Конвенції. Крім того, Суд не пов’язаний своїми попередніми рішеннями з 

аналогічних справ і у випадку необхідності може відступити від них з належною 

мотивацією зміни своєї позиції, що не дозволяє розглядати рішення 
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Європейського суду як прецедент [30]. 

  На думку деяких науковців, застосування практики Суду як джерела права в 

Україні повинно зводитися до випадків відсутності, застарілості або явної 

несправедливості норм законів, що визначають права людини в Україні [24]. 

  На нашу думку, необхідність застосування Конвенції та рішень 

Європейського суду при здійсненні правосуддя національними судами є 

очевидною за умови наявності в українському законодавстві прогалин у 

регулюванні прав людини та основоположних свобод, які визначені у Конвенції та 

протоколах до неї. 

  Окрім цього, практика Європейського суду є необхідною для реалізації на 

практиці основних принципів Конвенції, оскільки чинному законодавству вони не 

відомі (наприклад, “справедливий баланс”, “справедлива сатисфакція” тощо). 

  На думку Р.Б.Сабодаша, для вирішення питання щодо доцільності 

кваліфікації практики Європейського суду джерелом національного права 

необхідно, перш за все, визначити сутність поняття “джерело права” та оцінити, 

чи відповідає певним критеріям рішення Європейського суду [102]. 

  Незалежно від критеріїв класифікації джерел права, їх видів та змісту всі 

вони виступають в межах тієї або іншої правової системи як єдине ціле, що 

формує відповідну правову систему та наповнює її конкретним нормативним 

змістом [45]. 

  У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на позицію Р.А.Майданика, 

відповідно до якої під “джерелом права” необхідно розуміти фактори, які 

створюють зміст права, та фактори, що надають праву загальнообов’язкового 

значення [48]. 

  Необхідно додати, що для того, аби джерело права набуло якостей 
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обов’язковості та всезагальності, необхідним є його офіційне визнання, інакше 

кажучи, таке джерело права повинно бути санкціоноване органами правотворчої 

влади. 

  Необхідно зазначити, що Європейський суд в своїй практиці застосовує 

правило ratione materiae – критерій прийнятності скарг, що зводиться до того, що 

скарга повинна відповідати основним положенням Конвенції. 

  На думку Суду, право або свобода, про які йдеться, повинні гарантуватися 

та захищатися Конвенцією. До того ж, Європейський суд зазначає, що хоча 

Конвенція повинна тлумачитися в світлі умов сьогодення, Суд не може на основі 

цього принципу вивести з Конвенції шляхом еволюційного тлумачення право, яке 

було б опущено при підготовці документа [47]. 

  Таким чином, Європейський суд не встановлює прав, які не були 

гарантовані Конвенцією, інакше кажучи, практика Суду не може вважатися 

джерелом права по відношенню до права Конвенції. 

  Але аналіз конкретних судових рішень також свідчить про те, що 

тлумачення Судом Конвенції встановлює нові правила поведінки для держав-

учасниць (детальніше про встановлення Європейським судом нових правил 

поведінки йтиметься у розділі 3 дисертаційного дослідження). 

  Можна зробити висновок, що рішення Європейського суду є особливою 

формою прецедента, що створюється наднаціональним органом, і є обов’язковою 

для власне наднаціонального органу та держав-учасниць Конвенції. 
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1.2. Загальна характеристика права власності 

за законодавством України 

З прийняттям Конституції України законодавець передбачив 

багатоманітність форм власності та свободу економічних відносин. Сьогодні 

доволі актуальним є дослідження юридичної природи власності та визначення її 

місця в правовій системі держави, оскільки від того, яке місце займає інститут 

права власності, залежить, чи може держава вважатися правовою. 

Категорія власності була і залишається предметом філософських і 

соціологічних досліджень. З найдавніших часів людська думка намагалася 

визначити зміст власності, її значення для суспільства та держави. У науці 

цивільного права завжди спостерігався значний інтерес до вивчення проблематики 

сутності права власності. 

Проблемам розуміння сутності власності та права власності, а також їх 

співвідношення приділяли увагу О.В.Дзера, О.С.Іоффе, Н.С.Кузнєцова, 

Р.А.Майданик, Й.О.Покровський, К.І.Скловський, Є.О.Суханов, Ю.К.Толстой, 

Є.О.Харитонов, О.І.Харитонова, Я.М.Шевченко, Г.Ф.Шершеневич та інші 

науковці. 

Серед останніх досліджень, пов’язаних зі з’ясуванням сутності права 

власності, треба відзначити роботи О. М. Клименко [245], Л. М. Мандрики [246], 

Л. В. Шалої [247], В. Й. Кіселя [269]. Разом з тим, на нашу думку, відповідну 

дискусію не можна вважати закінченою. Такий висновок підкріплюється 

перманентним розвитком відносин власності, що знаходить своє відображення у 

відповідних змінах законодавства України та динаміці розвитку основних 

доктринальних уявлень про сутність права власності. 
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Системне дослідження уявлень про сутність права власності неможливе без 

визначення його витоків як правової категорії. Без сумніву, зародження інституту 

права власності необхідно відносити до часів класичного римського права. 

Необхідно зазначити, що у найдавнішому римському праві впродовж тривалого 

часу не було спеціального терміну для позначення власності. Досить давній термін 

«dominium» (лат. «domare» – приборкувати) означав «панування» і застосовувався 

до всіх випадків знаходження будь-якої речі в сфері будь-чиєї влади. Лише в II ст. 

н.е. римський юрист Юліан виокремив з загального поняття «dominium» поняття 

«proprietas», яке згодом стало загальновживаним позначенням не будь-якого 

речового права, а саме права власності [248, с.192]. 

Питання сутності права власності набуло ознак дискусійності та сформувало 

одну з актуальних наукових проблем лише наприкінці XVIII століття. Разом з тим, 

здійснюючи таку періодизацію, необхідно зазначити, що проблематика сутності 

права власності первісно сформувалася не як напрям юридичної науки, а як 

напрям філософії епохи просвітництва. Саме тому витоки відповідної доктрини 

можна простежити у наукових доробках Ш.Л.Монтеск’є, Д.Локка, Д.Дідро, 

Вольтера, Ж.Ж.Руссо та інших видатних філософів. 

Одним із ключових питань, на яке намагалася дати відповідь філософська 

доктрина, було питання про походження права власності. У цьому контексті 

найбільшої популярності здобула концепція, прихильники якої відстоювали 

природну сутність виникнення права власності. Зокрема, Ш.Л.Монтеск’є, Д.Дідро 

та Ж.Ж.Руссо трактували власність як природне право, яке, поряд зі свободою і 

рівністю, належить кожному від народження і є невідчужуваним та священним. 

Відповідні ідеї знайшли своє відображення у гаслі, проголошеному 

Французькою революцією, та правовій нормі, задекларованій у Конституції 
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Франції, яка закріплює принцип – «приватна власність – право кожної людини» 

[249, с.129]. 

На думку Ю. П. Пацурківського, спроба розкрити сутність власності як 

природної властивості людини зазнала обґрунтованої критики. Основний 

аргумент, який висувався опонентами природної властивості власності, полягав в 

тому, що якщо право власності є природним правом, то кожен, у кого немає свого 

майна, може зазіхати на чуже майно [250, с.60]. 

Певну спробу виправити виявлені недоліки природної теорії права власності 

здійснили Д.Локк, Вольтер та А.Сміт, які здійснили теоретичне обґрунтування 

трудової теорії права власності. Сутність даної теорії полягає в тому, що власність 

не виникає ні звідки, а лише праця людини є основою її набуття. Чим більше 

людина працює, тим більше власності вона отримує [251, с.91]. 

Не оминули увагою проблематику права власності і фундатори німецької 

класичної філософії. Першим, хто дослідив сутність відносин власника до своєї 

речі, став І.Кант. Вчення І.Канта базувалося на твердженні про те, що річ не має 

волі, тому право не здатне впливати на неї [30 c.135]. Питання про власність як 

ставлення власника до своїх речей розглядав також Г.Гегель. 

На думку Г.Гегеля, власність належить визначати через відношення волі 

людини до речей – власність як вольове відношення окремих індивідів, тобто як 

право, правовідношення власності, виникає власне в акті обміну (адже для того, 

аби відповідний акт відбувся – необхідним є визнання суб’єктами даного акту 

взаємних повноважень). В основу позиції Г.Гегеля на власність покладено так 

званий «об’єктивний ідеалізм». 

З середини XIX століття у західній філософії на ґрунті неоліберальних 

поглядів широкого поширення набуває ідея соціальної функції власності, яка 
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обґрунтовує правомірність обмеження державою права приватної власності в 

публічних інтересах. Представники цієї теорії (О.Конт, Л.Дюгі) вважали, що 

суб’єкти права власності зобов’язані підкорятися соціальним нормам і виконувати 

покладені на них соціальні функції [252, с.56]. 

У свою чергу, теорія соціальної функції власності виступила своєрідним 

поштовхом до зародження теорії соціальної сутності права власності, яка 

повноцінно сформувалася вже не у філософській, а в правовій науці. 

Представники означеної концепції відстоювали ідею не природного, а соціального 

походження власності. Зокрема, Й.О.Покровський зазначав, що походження права 

власності має синтетичну (штучну), а не природну основу [253, с.193]. 

Г.Ф.Шершеневич зазначав, що здійснення власником своєї влади над річчю 

відбувається у порядку, встановленому законами – тобто, володіння, користування 

і розпорядження повинні відповідати розпорядженням закону [254, с.169]. 

Можна зробити висновок, що лише з початку XIX століття в науці 

цивільного права виникла наукова дискусія про походження та сутність права 

власності. 

Значні зміни у доктринальному розумінні права власності сталися в 

радянський період, як наслідок ґрунтовних соціальних потрясінь. На відміну від 

правових конструкцій епохи просвітництва та дореволюційного етапу, доктрина, 

яка склалася в післяреволюційний період, своє підґрунтя знайшла в 

марксистському трактуванні власності. Характерною рисою такого трактування 

був примат економічної природи власності над її юридичною формою [255, с.33]. 

Спроби переведення права власності до виключно економічних категорій 

знайшли своє найяскравіше відображення в теорії економічної сутності права 

власності, яка історично склалась в 30-40-х роках ХХ століття. Для розуміння 
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права власності в межах цієї концепції використовувалися поняття з виключно 

економічним змістом. Зокрема, економічним явищем визначав власність 

Г.М.Амфітеатров [256, с.136]. 

Проте, економізація поняття права власності була шляхом у нікуди, 

оскільки, як справедливо зазначав Є.О.Суханов, власність і право власності 

розрізняються не лише історично, але і по своїй суті є відмінними категоріями. 

Власність як економічна категорія складає «базис» суспільства, в той час як право 

власності є частиною правової «надбудови» і з цих позицій є явищем 

суб’єктивного порядку [257, с.14]. 

Одне з центральних місць в цивілістичній доктрині радянського періоду 

належало дослідженням державної соціалістичної власності, а головне питання, 

яке поставало перед наукою, було питання про правову природу відносин, які 

складаються всередині цієї власності між органами державної влади та державою 

[258, с.223]. 

Необхідно зазначити, що перед радянською цивілістикою поставала 

непроста проблема. З одного боку, було визнано, що винятковим власником 

державного майна була держава, з іншого – залишалося незрозумілим, на якій 

правовій підставі державні органи (підприємства, установи, організації), не будучи 

власниками, все ж таки здійснюють повноваження з володіння, користування, а в 

деяких випадках – і розпоряджаються державним майном. 

Саме для вирішення означеної вище проблеми радянським цивілістом 

А.В.Венедиктовим була розроблена концепція еластичності права власності. 

Концепція А.В.Венедиктова зводилася до того, що зміст права власності не 

може бути розкритий лише через класичну тріаду правомочностей власника [259, 

с.15–16]. Відповідне положення стало поштовхом для подальших наукових 
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досліджень та стало вихідним для теоретичного обґрунтування таких речових 

прав як право оперативного управління та право господарського відання. 

Отже, правники радянського періоду виходили з того, що власність є 

історично визначеною формою суспільних відносин. В економічному розумінні – 

це не відношення людини до речей, а відносини людей з приводу речей, 

насамперед з приводу володіння та присвоєння засобів виробництва. Сутність цих 

відносин полягає у ставленні людини до речей як до своїх. Присвоєння 

результатів своєї або чужої праці відбувається в процесі виробництва, при 

використанні та розпорядженні власністю. Зміст економічних відносин 

розкривається за допомогою категорій «володіння», «користування» та 

«розпорядження» [198, c.6]. 

Наукові доробки пострадянського періоду, як правило, ґрунтуються на 

уявленні про власність, які склалися, здебільшого, у радянські часи. Разом з тим, 

необхідно відзначити багаточисленні спроби підійти інакше до раніше 

сформованих поглядів на сутність власності [198, c.306-309]. 

Трансформувати марксистське розуміння власності спробував Ю.К.Толстой 

[194, c.21]. Так, на думку Ю.К.Толстого, визначення власності за допомогою 

категорії «присвоєння» за великим рахунком можливе, але варто враховувати, що 

поняття «присвоєння» потребує конкретизації, а тому не може бути використане 

для відповіді на питання щодо змісту власності без визначення його самого. 

У найзагальнішому розумінні, на думку Ю.К.Толстого, власність можна 

визначити як ставлення індивіда або колективу до належної йому речі як до своєї. 

З цього випливає, що власність – це ставлення людини до речі, але воно є 

неможливим без того, аби інші особи (які не є власниками даної речі), ставилися 

до неї як до чужої. 
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Відтак, власність означає відношення між людьми з приводу речей, тобто 

власність є суспільним відношенням. Означеним суспільним відносинам властиві 

матеріальна сутність та вольовий зміст. Для фундаментального розуміння 

власності необхідно дослідити у яких формах можуть виражатися вольові акти 

власника щодо належної йому речі [193, c.139]. 

Таким чином, йдеться про дослідження юридичної складової або 

правовідносин (курсив наш – Д.Н.) власності. 

Слід також звернути увагу на іншу концепцію, розробником якої є 

Ю.С.Гамбаров [41]. Зокрема, власність як економічна категорія визначається як 

речі, майно, до якого людина або організація ставляться як до свого. Однак це 

ставлення не мало б жодного змісту, якби його не визнавали інші власники, і воно 

не було б юридично закріплене та не користувалося б правовим захистом. 

На думку Ю. С. Гамбарова, володіння, користування та розпорядження не 

вичерпують змісту власності. Власність зберігається в ряді випадків, коли власник 

позбавлений можливості володіння, користування та розпорядження речами, 

наприклад, коли майно вилучене в нього та передане на зберігання іншій особі в 

порядку, передбаченому законодавством. 

Загальноговизнаним в науці цивільного права є визначення правомочностей 

володіння, користування і розпорядження, що становлять зміст права власності, 

«тріадою» (або «тріадою повноважень власника»). Переважна більшість науковців 

вважає, що тріада походить з римського приватного права [55, c.104-108]. 

Означені правомочності, разом з тим, не завжди вичерпно можуть сутнісно 

характеризувати право власності. На думку деяких правників, можна виділити 

близько півтори тисячі можливих правомочностей власника [42, c.19-20]. 
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Трактування права власності через вичерпну тріаду повноважень, об’єктом 

яких є виключно речі є традиційним для українського права. Хрестоматійна тріада 

повноважень вперше була запропонована у вітчизняному праві в 1813 р. В. Г. 

Кукольником. В законодавстві вона була закріплена в ті ж часи з ініціативи М. М. 

Сперанського [181, c.105-106], який, разом з тим, зазначав, що запропонована 

модель не охоплює змісту права власності. 

Г. Ф. Шершеневич вважав помилковим визначати зміст права власності 

через вичерпний перелік повноважень [207, c.236-237]. 

Доволі дискусійним є питання щодо виключно речового розуміння права 

власності, зважаючи на існування ряду нетривіальних (ідеальних) об’єктів 

правовідносин. 

В радянській цивілістиці сумніви щодо доцільності виключно речового 

розуміння права власності висловлювали С. М. Братусь [57, c.58] та В. П. 

Грибанов [8, c.360-364, 380]. Сутнісно змінити підхід до визначення права 

власності та системи його об’єктів запропонував Ю.Г.Басін, який розглядав право 

власності як виключно родове поняття – абсолютне право суб’єкта здійснювати на 

свій розсуд та у своїх інтересах повне панування над безпосередньо належними 

йому об’єктами [2, c.108-113]. 

В сучасній науці цивільного права з критикою класичної “тріади” виступає, 

наприклад, І. В. Спасибо-Фатєєва. Деякі науковці намагаються поєднати 

традиційні погляди з уявленням про найповніше за змістом майнове право і 

визначають право власності як необмежене суб’єктивне речове право, яке є 

юридично забезпеченою можливістю здійснення власником будь-якої поведінки 

відносно свого майна по своїй волі і незалежно від волі інших осіб, обмеження 

якого допускається у випадках і в порядку, передбачених законом [185, c.49-53]. 
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Стосовно дефініції права власності слід зазначити, що зважаючи на його 

фундаментальність та багатоаспектність не може існувати єдиного підходу до 

визначення відповідної правової категорії. 

На думку В. П. Камишанського, в науці цивільного права на сьогодні не 

існує визначення поняття права власності, яке б повною мірою відображало 

сутність даної правової категорії [29, c.20]. 

На нашу думку, заслуговує на увагу визначення права власності, 

сформульоване О. В. Дзерою. Зокрема, на думку О. В. Дзери, право власності – це 

визнане законом право, яке закріплює абсолютну приналежність майна особі 

(власнику) та визначає її права і обов’язки щодо цього майна. 

В радянській юридичній літературі доволі активно дискутувалося питання 

щодо юридичної природи права власності (переважно в суб’єктивному розумінні). 

А. В. Венедиктов визначив право власності як право власника використовувати 

засоби виробництва своєю владою і в своєму інтересі на підставі пануючої в 

конкретному суспільстві системи класових відносин, враховуючи при цьому, що 

правомочності володіння, користування і розпорядження не вичерпують права 

власності особи [4, с.41]. О. С. Іоффе підтримав позицію А. В. Венедиктова, 

доповнивши її посиланням на тріаду правомочностей власника [26, с.274]. 

Слід зазначинити, що характерною рисою для багатьох визначень було 

зосередження уваги на здійсненні права власності в своєму інтересі. Проте, такий 

підхід до визначення права власності піддавався і виправданій критиці. Зокрема, 

зверталася увага на те, що право власності може здійснюватися власником не в 

своєму інтересі або право на майно в своєму інтересі можуть здійснювати особи, 

які не є власниками (наприклад, наймачі майна) [193, c.194]. 

У визначенні права власності, що наводиться у ч.1 ст.316 ЦК України [199], 



 39 

зосереджена увага на основній ознаці цього права: воно здійснюється особою 

(власником) своєю волею в силу закону, незалежно від волі інших осіб. 

При загальній характеристиці права власності за законодавством України 

неможливо оминути увагою конституційні норми, які встановлюють форми 

власності (ст.ст.13, 41, 142, 143 Конституції України), закріплюють рівність всіх 

суб’єктів права власності (ст.13 Конституції України), гарантії права власності і 

обов’язки власників (ст.ст.13 і 41 Конституції України). 

Стаття 134 Господарського кодексу України [7] (далі по тексту – ГК 

України) має назву «право власності − основне речове право у сфері 

господарювання». Зокрема, відповідно до ч.1 ст.134 ГК України суб’єкт 

господарювання, який здійснює господарську діяльність на підставі права 

власності, на власний розсуд, одноосібно або разом з іншими суб’єктами володіє, 

користується і розпоряджається належним йому майном, у тому числі має право 

надавати майно іншим суб’єктам для використання його на правах власності, 

господарського відання, оперативного управління або на підставі інших форм 

правового режиму майна, передбачених ГК України. 

Чинне нормативне визначення права власності через повноваження 

володіння, користування та розпорядження потребує змістовного вдосконалення. 

Сучасні тенденції економічного розвитку та юридичні реалії зумовлюють 

необхідність відмови від класичної “тріади” повноважень власника, оскільки 

виходять за межі відповідного розуміння права власності і наділяють конкретних 

учасників абсолютних відносин такими повноваженнями, що не можуть 

охоплюватися категоріями “володіння”, “користування” та “розпорядження”. 

Зі змісту вже цитованої норми ч.1 ст.316 ЦК України вбачається, що чинне 

цивільне законодавство України не визначає право власності через перелік 
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повноважень суб’єкта – конструкція «право особи на річ (майно)» допускає як 

право на будь-який майновий об’єкт, так і будь-яке право (правомочність), що 

може виникати залежно від конкректних характеристик об’єкта. 

На думку С.І.Шимон, в цивільному законодавстві України відображено 

універсальний підхід, який більшою мірою відповідає прогресивним змінам в 

суспільстві, аніж погляди на право власності традиційної науки. 

Разом з тим, ч.1 ст.317 ЦК України визначає, що власникові належать права 

володіння, користування та розпорядження своїм майном. На думку С.І.Шимон, 

відповідне “уточнення” є доцільним, якщо термін «майно» вживати в широкому 

значенні (як сукупність речей та майнових прав). 

Водночас, необхідно зазначити, що в чинному законодавстві йдеться і про 

право власності на майнові права. Зокрема, відповідно до ст.27 Закону України 

«Про заставу» [21] застава зберігає силу, якщо майно або майнові права, що 

складають предмет застави, переходять у власність іншої особи. Відповідно до 

ст.3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» об’єктами права 

власності є цінні папери. Відповідно до п.1 ч.2 ст.7 Закону України «Про іпотечні 

облігації» іпотечні активи (право вимоги за забезпеченим іпотекою грошовим 

зобов’язанням боржника) належать емітенту на праві власності. 

Можна зробити висновок, що чинне законодавство України (як ЦК України, 

так і означені вище спеціальні закони) визначає об’єктами права власності будь-

які “складові”, що можуть входити до складу майна, в тому числі безтілесні 

об’єкти. 

Отже, можна зробити висновок, що право власності є фундаментальним 

абсолютним правом, наділяє особу найвищою владою щодо належного їй майна та 

виходить за межі речових правовідносин. Даної концепції притримується, 
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зокрема, і Європейський суд (про що йтиметься далі у дисертаційному 

дослідженні). 

В контексті досліджуваної проблематики, вважаємо за необхідне звернути 

увагу і на ряд “нетипових” для цивільного права об’єктів правовідносин. 

На нашу думку, необхідно погодитися з позицією Р.О.Стефанчука, який 

зазначає, що відносини власності в національному законодавстві потребують 

певного коригування. 

Зокрема, відповідно до ст.13 Конституції України земля, її надра, 

атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах 

території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної 

(морської) економічної зони є об’єктами права власності Українського народу. 

На думку деяких науковців, означена стаття Основного Закону потребує 

відповідного редакційного коригування – зокрема, в цивілістичній літературі 

зазначається, що особа не має юридично забезпечених можливостей реалізувати 

належне їй право власності на атмосферне повітря. 

Незважаючи на те, що питання реалізації права власності на об’єкти, 

передбачені ст.13 Конституції України, не охоплюється завданнями даного 

дисертаційного дослідження, все ж таки, вважаємо за необхідне зазначити про 

існування інших підходів до реалізації права власності Українського народу. 

Зокрема, на думку, В.В.Носіка, відповідне право необхідно кваліфікувати як 

багаторівневе і таке, що за своєю юридичною природою характеризується 

неможливістю суб’єкта (безпосередньо народу України) фізично впливати на 

відповідний об’єкт правовідносин. 

До того ж, відповідно до ст.10 Закону України “Про власність”, який 

втратив чинність 20 червня 2007 року, народ України здійснює право власності на 
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об’єкти, перелічені в статті 9 цього Закону, через Верховну Раду України, а також 

через місцеві Ради народних депутатів; кожен громадянин має право відповідно до 

законодавства України користуватися природними об’єктами для задоволення 

власних потреб. 

Необхідно зазначити, що чинне законодавство не містить категорії “форма 

власності”. Відсутність на нормативному рівні “форм власності” зумовлена, 

зокрема, реалізацією принципу юридичної рівності всіх суб’єктів права власності. 

В контексті видів (курсив наш – Д.Н.) власності чинне законодавство оперує: 

1) правом власності Українського народу; 

2) правом приватної власності; 

3) правом державної власності; 

4) правом комунальної власності. 

Слід додати, що чинне законодавство України (зокрема, Конституція 

України та ЦК України) не передбачає колективної власності, яка передбачалася, 

зокрема, Законом України “Про власність” [20], який втратив чинність. 

Традиційно під “правом володіння” розуміється юридична можливість 

фактичного впливу на річ. 

Під “правом користування” розуміється юридична можливість видобувати 

корисні властивості речі. Користування може здійснюватися шляхом вчинення 

фактичних дій, але воно може полягати і у використанні споживних властивостей 

речі за допомогою відповідних юридичних актів. 

Під “правом розпорядження” мається на увазі юридична можливість 

власника визначати фактичну і юридичну долю речі. Визначення фактичної долі 

речі полягає у зміні її фізичної сутності – аж до повного знищення. Юридична 
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доля речі може бути визначена шляхом передачі права власності іншій особі або 

через відмову від права на річ. 

Відповідно до ч.1 ст.386 ЦК України держава забезпечує рівний захист прав 

усіх суб’єктів права власності. 

Через категорії «межі здійснення суб’єктивних цивільних прав» та 

«обмеження здійснення суб’єктивних цивільних прав» у законі встановлюється 

така поведінка власника, яка не суперечить актам цивільного законодавства. 

Власник майна повинен враховувати межі та обмеження цивільних прав. 

Межі здійснення цивільних прав фактично виражаються у формулі 

«дозволено все, що прямо не заборонено законом», а обмеження (заборони), які 

мають найбільш загальний характер і які особа-власник повинна враховувати у 

своїй поведінці, конкретизуються у ст.13 ЦК. 

Так, обмеження встановлюються щодо окремих суб’єктивних прав як засіб 

стримання особи-власника при здійсненні ним цих прав з урахуванням 

необхідності дотримання прав інших осіб (при праві переважної купівлі) або 

суспільних інтересів (збереження пам’яток культури, історичних цінностей). 

Таким чином, абсолютність прав власника зовсім не означає, що ніхто і 

ніколи не може їх обмежити. Разом із тим, як вбачається зі ст.319 ЦК, обмеження 

права власності не підлягають розширеному тлумаченню. 

Закріплений у п.1 ч.2 ст.319 ЦК принцип, відповідно до якого дії власника 

щодо його майна не повинні суперечити закону, є загальним універсальним 

обмеженням прав власника. Відсутність прямої заборони в законі надає власнику 

широке коло можливостей для здійснення права власності, в той час як заборона 

на здійснення певних дій є механізмом стримання власника. 
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Підсумовуючи, слід дійти висновку, що межі здійснення цивільних прав 

визначають правомірну поведінку особи, оскільки її дії в межах цивільних прав 

підлягають правовому захисту, на відміну від дій, вчинених поза межами права. 

Усі зазначені вище та проаналізовані положення чинного законодавства 

кореспондуються з нормами ст.ст.13, 41 Конституції і ст.1 Першого протоколу до 

Конвенції, якими закріплені основні принципи здійснення права власності та його 

обмеження: по-перше, встановлено право безперешкодно і в повному обсязі 

здійснювати правомочності власника щодо свого майна; по-друге, визначено межі 

допустимого розумного втручання держави у здійснення правомочностей 

власника. Причому таке втручання відповідно до усталеної практики Суду 

(“Амюр проти Франції” [237]) повинно бути законним і має здійснюватися з 

дотриманням принципу справедливого балансу між публічними і приватними 

інтересами [215]. 

Зазначені принципи сформулювано і в рішенні Європейського Суду з прав 

людини у справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції», відповідно до якого суд 

повинен визначити, чи було дотримано справедливий баланс між вимогами 

інтересів суспільства і вимогами захисту основних прав людини. Забезпечення 

такої рівноваги є невід’ємним принципом Конвенції в цілому і також відображено 

у структурі ст.1 Першого протоколу. 

В контексті загальної характеристики права власності вважаємо за необхідне 

зазначити, що непорушність права власності та встановлення обмежень має 

обумовлюватися, перш за все, принципом справедливості, що передбачає не лише 

обґрунтованість обмежень, а й збалансованість їх застосування, адже кожна з осіб, 

майнові права якої обмежені, вправі вимагати правомірності відповідного 

обмеження власних прав та свобод. 
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Сучасний етап розвитку інституту власності характеризується суттєвими 

змінами в структурі цієї правової категорії, в розширенні змісту повноважень 

власника, відбувається процес зближення речових і зобов’язальних концепцій 

права власності, з’являються нові види «нематеріального» майна, які мають 

характеристики товару (наприклад, інформація). 

Стосовно основних підходів до сутності права власності, які були 

висловлені в національній правовій доктрині, необхідно відзначити наступні. 

Здійснюючи певну ідеалізацію приватної власності, Я.М.Шевченко 

пропонує розглядати її сутність як засіб здійснення підприємницької діяльності. 

Зокрема, на думку Я.М.Шевченко, право власності перестало бути самоціллю, а 

все більше набуває рис засобу, який використовується людиною для організації 

своєї самореалізації. З огляду на це здатність скористатися правом власності 

націлюється на організацію підприємницької діяльності, в якій людина створює 

себе сама і саме для якої набуває таких рис, як освіченість, працьовитість, набуття 

високої кваліфікації [261, с.22]. 

Необхідно зазначити, що ЦК УРСР 1963 р. передбачав поділ власності на 

форми (державну, комунальну, приватну). В чинному ЦК України термін «форма 

власності» не використовується взагалі. Це призвело до того, що в науці почали 

висловлюватися позиції щодо необхідності доктринальної відмови від самого 

поняття «форма власності». 

Наприклад, Я.М.Шевченко зазначає, що Конституція України не містить 

положень про поділ власності на певні форми, як це було в Конституції УРСР 

1978 р. та в Законі України «Про власність». На думку Я.М.Шевченко, право 

власності, по суті, є єдиним для всіх суб’єктів права власності і незалежно від 

того, хто є суб’єктом права власності – фізична особа, юридична особа чи 
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держава, воно завжди характеризує стан належності речі, отже, поділ на форми 

власності втрачає будь-який сенс» [262, с.170-174]. 

Критично ставиться до використання в цивілістиці поняття «форма 

власності» І.В.Спасибо-Фатєєва, яка зауважує, що відмінності між різними 

власниками відсутні, вони всі рівні. Такий підхід закріплено й у Конституції 

України, в якій наголошується на юридичній рівності всіх власників. У свою 

чергу, це прокладає шлях до розуміння права власності як єдиного інституту, 

безвідносно до правосуб’єктності його носіїв. Тому вживання терміну «форми 

власності», на думку І.В.Спасибо-Фатєєвої, у законодавстві є недоцільним [263, 

с.145]. 

На нашу думку, необхідно погодитися з Є.О.Харитоновим, який зазначив, 

що лише на початку 1990-х років у вітчизняній науці цивільного права почали 

поступово вимальовуватися обриси принципово нового для радянської правової 

системи підходу до оцінки відносин власності. Зокрема, відбулася «реабілітація» 

приватної власності, намітився значний прогрес у поступовому наближенні 

розуміння цього інституту до того, що властивий для західної традиції права [260, 

с.317]. 

 

1.3. Право власності в Конвенції з прав людини і основоположних свобод та 

практиці Європейського суду з прав людини 

У Конвенції не міститься згадки про право власності як елемента системи 

захисту прав людини. Відповідне право закріплене у Першому Протоколі. Разом з 

тим, необхідно зазначити, що у першому проекті Конвенції містилися положення 

про свободу від безпідставного позбавлення власності. 
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Відсутність положень про захист права власності безпосередньо в тексті 

Конвенції можна пояснити масштабною «протидією» окремих європейських 

урядів, які очолювали ліві партії, що розпочали масштабні програми націоналізації 

промисловості. На думку опонентів включення положень про право власності до 

тексту Конвенції, закріплення цього права могло перешкоджати законності 

проведення націоналізації. 

Після прийняття Конвенції відразу ж розпочалась робота з підготовки 

Першого Протоколу. Таким чином, актуальна редакція статті 1 Першого 

Протоколу є компромісом між протилежно налаштованими прихильниками та 

критиками включення положень про захист права власності безпосередньо до 

тексту Конвенції. Це випливає з того, що, по-перше, норма про захист права 

власності відсутня безпосередньо в тексті Конвенції і, по-друге, у ст.1 Першого 

Протоколу йдеться про право на мирне володіння майном. 

На перший погляд, норма статті 1 Першого Протоколу передбачає захист від 

позбавлення майна, яке відбувається не в публічних інтересах. Разом з тим, 

відповідна норма не застосовується до регулятивних заходів, зокрема у податковій 

сфері. 

Слід зазначити, що Європейський суд надав статті 1 Першого Протоколу 

набагато ширшого тлумачення. Так, поширювальне тлумачення норми про право 

на мирне володіння майном було причиною виникнення окремого напрямку 

прецедентної практики Європейського суду, що почала активно розвиватися на 

початку 80-х років минулого століття. 

Практика Суду свідчить, що принцип першого речення статті 1 Протоколу 

№1, яке має загальний характер та проголошує принцип мирного володіння 

майном, передбачає наявність двох компонентів: 
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1) процесуального, який встановлює процесуальні гарантії проти втручання 

у мирне володіння; 

2) матеріального, який надає захист проти свавільних дій держави або 

покладання на особу надмірного тягара. 

Саме в такому поєднанні процесуальних та матеріальних засад повинен 

розумітися справедливий баланс між суспільними інтересами та вимогами захисту 

права власності [210]. 

Стаття 1 Першого Протоколу захищає право мирно володіти майном. 

Можна зробити висновок, що йдеться про гарантії захисту права власності. 

Зокрема, у справі «Маркс проти Бельгії» [103] Європейський суд зазначив, що 

кожен має право мирно володіти своїм майном, стаття 1 Першого Протоколу, по 

суті, гарантує право власності. 

Поняття власності має автономне значення у практиці Європейського суду, 

яке не залежить від формальних кваліфікацій у національному праві. За загальним 

правилом, воно стосується наявного майна. Відтак ст.1 Протоколу №1 не гарантує 

права на набуття майна, зокрема, шляхом спадкування чи дарування. Поняття 

власності стосується передусім матеріальних речей, а також нематеріального 

майна. Вимоги, визначені та такі, що можуть бути виконаними, так само, як і 

дозвіл на здійснення певних видів господарської діяльності, такоє є майном у 

розумінні ст.1 Протоколу №1. Тобто поняття власності не обмежується правом 

власності на фізичні речі: деякі інші права та вигоди, що створюють майно, 

можуть також бути розглянуті як «права власності» і, отже, як власність для цілей 

ст.1 Протоколу №1. Остання охоплює і майнові цінності, включаючи право 

вимоги, за якими заявник може претендувати, як мінімум, на законне очікування 

отримання ефективного користування правом власності. Разом з тим, надія на 
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збереження в силі попереднього права власності, яке вже протягом тривалого часу 

неможливо ефективно здійснювати, не може розглядатися як «майно» у сенсі ст.1 

Протоколу №1. Це ж стосується умовного права вимоги, яке погашене через 

ненастання умови. Вимоги про відшкодування шкоди майнового характеру також 

охоплюються ст.1 Першого Протоколу. 

Загалом, означене вище стосується не лише поняття «майно», але і поняття 

«цивільні права» та «приватні права». 

Стаття 1 Першого Протоколу забороняє невиправдане втручання у 

володіння майном і, відтак, з неї можуть випливати позитивні зобов’язання 

захищати право власності. Позитивні зобов’язання можуть включати, наприклад, 

заходи із захисту власності від знищення, прийняття адекватного законодавства, 

яке забороняє втручання третіх сторін у право власності. 

На відміну від більшості положень Конвенції, ст.1 Першого Протоколу 

захищає права не лише фізичних, а і юридичних осіб. Цей аспект даної статті має 

важливе значення, оскільки економічна система держав-учасниць Конвенції 

заснована на праві приватної власності і праві вільно створювати юридичні особи. 

Як вже зазначалося, захист права власності передбачений ст.1 Першого 

Протоколу. Згідно з нею, кожна фізична або юридична особа має право мирно 

володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в 

інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними 

принципами міжнародного права. 

Разом з тим, означені положення не позбавляють державу можливості 

виконувати певні завдання, передбачені національним законодавством. Зокрема, 

йдеться про здійснення контролю за користуванням майном відповідно до 

загальних інтересів та забезпечення сплати податків або інших зборів чи штрафів. 
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Таким чином, право мирно володіти майном відповідно до положень ст.1 

Першого Протоколу передбачає: 

1) позитивне право мирно володіти майном; 

2) заборону неправомірного втручання у здійснення відповідного права; 

3) виключення з-під захисту випадків правомірного позбавлення державою 

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

сплати обов’язкових платежів або штрафів. 

Відповідно до такої структури статті, Європейський суд встановив, що 

розглядаючи справу про порушення ст.1 Першого Протоколу, суд повинен 

з’ясувати, чи передбачено право мирно володіти майном; визначити, чи відбулося 

“втручання” у відповідне право; і встановити законність відповідного “втручання” 

[119]. 

Необхідно зазначити, що Конвенція безпосередньо не передбачає права 

власності, натомість зазначаючи про право мирно володіти майном. Поняття 

“право власності” згадується безпосередньо у назві ст.1 Першого Протоколу – 

“Захист права власності”. 

У справі “Маркс проти Бельгії” [103] Суд дійшов висновку, що визнанням 

того, що кожен має право мирно володіти майном, ст.1 по суті гарантує право 

власності. 

Під “змістом” права власності Європейський суд розуміє сукупність 

конкретних юридичних можливостей, які захищаються як складові права на мирне 

володіння майном. 

Досліджуючи зміст права власності в практиці Європейського суду, 

вважаємо за необхідне класифікувати “складові права” (конкретні повноваження, 

правомочності власника) наступним чином: 
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1) право на власні позитивні дії; 

2) право на чужі позитивні дії; 

3) право на чужі негативні дії; 

4) право на захист порушеного права. 

У цивілістиці право власності визначається абсолютним правом, тобто 

охороняється по відношенню до невизначеного кола осіб, шляхом встановлення 

заборони втручатися у законне здійснення права власником. 

Можна зробити висновок, що право власності зводиться до права власника 

на свої позитивні дії (“тріада” повноважень власника, про яку йшлося в 

попередньому підрозділі дисертаційного дослідження) та до заборони втручатися 

у реалізацію власником цього права. 

Право на мирне володіння майном, передбачене ст.1 Першого Протоколу 

стосується переважно прав на чужі негативні дії (внаслідок встановлення заборон 

протиправного втручання у мирне володіння майном з боку держави). 

Разом з тим, Європейський суд тлумачить право на мирне володіння майном 

як таке, що покладає на державу обов’язок за певних обставин вживати дії, 

спрямовані на збереження майна. 

Доволі актуальним є питання встановлення державою обмежень у 

користуванні майном, які не призводять до позбавлення титулу власника. 

При відповіді на питання чи можуть обмеження у користуванні майном без 

позбавлення титулу власника становити порушення права на мирне володіння 

майном Суд дійшов висновку, що право на використання майна входить до змісту 

права мирно володіти майном. 

Зокрема, у справі Папамікалопулас проти Греції [110] Суд вказав на 

порушення ст.1 Першого Протоколу, враховуючи наступні фактичні обставини. 
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Земельна ділянка заявників була віддана державою під потреби флоту, 

внаслідок чого заявники були позбавлені можливості користуватися нею, при 

цьому формально залишаючись власниками. 

Європейський суд вказав, що Уряд Греції визнавав заявників власниками 

земельних ділянок, тому вони можуть вважатися власниками de facto. Хоча 

земельні ділянки не були експропрійовані, власники були по суті позбавлені 

можливості здійснювати правомочності власника. До того ж, усі їхні спроби 

захистити свої порушені права у національних судах Греції були 

безрезультатними. Тому наслідки дій Уряду Греції є достатньо серйозними, аби 

вважатися de facto експропріацією у розумінні Конвенції. 

Таким чином, Європейський суд дійшов висновку, що експропріація може 

відбутися внаслідок втручання у володіння незалежно від позбавлення правового 

титулу. 

 Приватне право України тяжіє до традицій континентального європейського 

права. У цьому зв’язку додаткової актуальності набувають напрацьовані 

практикою Європейського суду правила щодо співвідношення термінів «цивільне 

право» і «приватне право», прав майнових і прав цивільних, припустимості 

поширення положень про цивільні права на окремі публічно-приватні права 

людини. 

Як слушно зазначає Р.А.Майданик, практика Європейського суду 

ґрунтується на поширювальному тлумаченні поняття «цивільне право» і визнанні 

його тотожним терміну «приватне право». Вирішення питання щодо можливості 

визнання оспорюваного обов’язку «цивільним» для цілей ч.1 ст.6 Конвенції, 

передбачає необхідність проведення аналізу ознак публічного та приватного 

права. 
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Суд виділяє наступні ознаки публічного права: 

1) специфіка законодавства, що регулює відносини у сфері публічного 

права; 

2) обов’язкова (зобов’язальна) природа публічно-правових норм (публічні 

правовідносини виникають безпосередньо з норм права, а не з договорів); 

3) відповідальність держави за свою діяльність, яку вона здійснює в рамках 

публічного права. 

Натомість ознаки приватного (цивільного) права Суд вбачає: 

1) в особистій та майновій природі встановлених прав; 

2) у наявності значної кількості договірних норм. 

У цьому зв’язку, на думку Р.А.Майданика, закономірним є висновок Суду 

про те, що формулювання ч.1 ст.6 Конвенції є набагато ширшим; французький 

вислів «спір про права та обов’язки цивільного характеру» охоплює усі судові 

спори, результат яких є визначальним для приватних прав та обов’язків. [210, 

с.58]. 

В умовах визнання в Україні судової практики Європейського суду 

джерелом права, додаткової актуальності набувають питання щодо тлумачення 

Європейським судом категорій «права майнові» та «права цивільні». 

Однією із сучасних тенденцій у практиці застосування Судом ч.1 ст.6 

Конвенції є істотне розширення тлумачення та сфери застосування її «цивільної» 

частини. 

З цього приводу в літературі звертається увага на те, що якщо спочатку така 

практика вказувала на те, що в поняття «цивільних прав» доцільно включати 

права та обов’язки «приватного характеру» в класичному розумінні цього слова 

(наприклад, право власності), то з часом вона істотно змінилась. 
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Зокрема, майже будь-який спір, який мав майновий предмет та базувався на 

посяганні на майнові права, Суд почав вважати таким, що стосувався «цивільних 

прав та обов’язків» [210]. 

У своїх перших рішеннях Суд визначав цивільні права, виходячи із засад 

континентальної правової традиції, зокрема з більш-менш чіткого поділу права на 

приватне і публічне. 

Однак, розглядаючи у 1971 р. справу «Рінгайзен проти Австрії», Суд вперше 

відійшов від цієї засади. 

На цю тенденцію звернув увагу і сам Суд у справі «Фелдбрук проти 

Нідерландів», де зазначив, що стаття 6 охоплює не лише приватноправові спори у 

традиційному розумінні, тобто спори між особами чи між особою та державою, 

якщо остання діє як приватна особа, суб’єкт приватного права, а не в межах своїх 

владних повноважень. 

У рішенні по справі «Ортенберг проти Австрії» Європейський суд 

констатував, що ч.1 ст.6 вимагає, або позов мав майновий предмет і базувався на 

посяганні на майнові права…, або щоб результат спору був «визначальним для 

прав та обов’язків приватного характеру». 

Таким чином, Суд розширив сферу застосування «цивільної» частини ч.1 

ст.6 Конвенції, додавши до прав та обов’язків приватного характеру також права 

майнового характеру. 

При розгляді справи «Шукс проти Австрії» Європейський суд дійшов 

наступного висновку: щоб право мало цивільний характер, достатньо, аби спір мав 

майновий характер і стосувався майнових прав. 
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Відтак до категорії «цивільних прав та обов’язків» Суд почав відносити 

доволі широке коло таких майнових правовідносин, приватноправова природа 

яких іноді може видатися досить сумнівною [210]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Європейський суд широко 

тлумачить поняття «цивільні права та обов’язки» і відносить до них усі права та 

обов’язки приватних осіб у відносинах між приватними особами (зокрема 

відносини, які виникають у сферах договірного, комерційного, страхового, 

спадкового, сімейного, земельного, деліктного права). 

Так, в одному зі своїх рішень Суд дійшов висновку про те, що 

правовідносини, які виникають на підставі трудового договору, регулюються 

приватним правом (а тому підпадають під дію згаданої статті Конвенції як такі, 

що стосуються цивільних прав та обов’язків). Відповідно до обставин іншої 

справи цивільно-правовими (приватноправовими) Суд вважає і ті справи, що 

випливають із сімейних правовідносин. 

Заслуговує на увагу позиція Суду в питанні щодо природи права на 

підприємницьку діяльність. Право на певний вид діяльності (у тому числі 

підприємницької) Суд також кваліфікує як «цивільне право». 

Наприклад, в одному зі своїх рішень він констатував, що діяльність, яка 

визнається державою як приватноправова, не перетворюється автоматично на 

публічно-правову з тієї причини, що на її здійснення видається адміністративний 

дозвіл і що вона здійснюється під контролем (аж до відкликання дозволу), якщо це 

вимагається в інтересах суспільного порядку і забезпечення здоров’я населення 

(рішення у справі «Кьоніг проти Німеччини») [цит. по 210]. 

Спори, які виникають щодо права власності на земельні ділянки, Суд також 

кваліфікує як цивільно-правові. 
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Наприклад, в одному зі своїх рішень Суд констатував, що план збільшення 

(консолідації) земельних ділянок стосується права власності, а тому є 

визначальним для прав та обов’язків приватного характеру. В іншій справі Суд 

дійшов висновку, що право використання колодязної води як питної є «елементом 

права власника земельної ділянки» [цит. по 210]. 

Поняття “майно” може стосуватися “існуючого майна” та майнових активів, 

зокрема права вимоги, на підставі яких заявник може стверджувати, що він має 

принаймні “законне сподівання” отримати реальну можливість користуватися 

майновим правом (рішення у справах “J.A. Pye (Oxford) Ltd i J.A. Pye (Oxford) 

Land Ltd проти Сполученого Королівства” [229]; “Maltzan та інші проти 

Німеччини” [230]). 

У рішенні “Сагхінадзе та інші проти Грузії” [231] Європейський суд 

зауважує, що сподівання є правомірним, якщо воно ґрунтується на нормі закону 

або на правовому акті, що стосується відповідного майнового інтересу. 

Розкриваючи поняття “майно” у більш широкому значенні, варто звернутися 

до рішень, прийнятих Європейським судом у справах “Делаллє проти Франції” 

[232] та “Бейлер проти Італії” [233], в яких було визначено, що поняття “майно” у 

першій частині ст.1 Першого протоколу має автономний характер. Воно не 

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

кваліфікації у внутрішньому праві. Деякі інші права та інтереси, що становлять 

активи, також можуть розглядатися як “майнові права” і, отже, як “власність” для 

цілей цієї статті. 

Дійсно важливим є питання про те, чи обставини конкретної справи в 

цілому надають право вважати заявника власником матеріального інтересу, що 

захищається ст.1 Першого Протоколу. 
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У рішенні “Paeffgen GmbH проти Німеччини” [234] Європейський суд 

уточнює, що у випадку справ, що стосуються нематеріальних активів, Суд зокрема 

враховував питання про те, чи правова позиція, про яку йдеться, призвела до 

виникнення фінансових прав та інтересів і чи мали вони зв’язок з економічною 

цінністю. 

Додатково слід зазначити, що у контексті Конвенції до майна також 

відносяться акції компаній (“Бреймлід і Мальстром проти Швеції” [235]); позови 

про відшкодування збитків за внутрішнім законодавством, рішення арбітражного 

органу в зв’язку зі спором; законні розрахунки на те, що існує певне становище; 

господарські інтереси, пов’язанні з управлінням бізнесом, а також управління 

клієнтурою (ділова репутація, нематеріальні активи, тощо); право на отримання 

пенсії. 

Доходи майбутніх періодів розглядаються як “майно” лише, якщо вони вже 

були зароблені, або коли вимогу про їх виплату можна довести в судовому 

порядку (“Anheuser-Busch Inc. проти Португалії” [236]). 

Таким чином, поняття “майно” широко тлумачиться Європейським судом і 

включає майнові права, що виникають з корпоративних прав, інтелектуальної 

власності, арбітражних рішень тощо. 

Зважаючи на обов’язковість врахування положень Конвенції та практики 

Європейського суду при винесенні рішень національними судами, вважаємо за 

необхідне дослідити зміст права на мирне володіння майном в контексті 

“аномальних” для вітчизняного законодавства об’єктів цивільних правовідносин. 

Доволі актуальним вбачається визначення юридичної природи так званих 

“обґрунтованих очікувань”. 
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За загальним правилом зміст терміну “майно” не охоплює право набувати 

майно в майбутньому. Зокрема, у справі “Маркс проти Бельгії” [103] Суд вказав, 

що право мирно володіти майном не охоплює право дитини успадковувати майно 

за батьком. 

Разом з тим, право мирно володіти майном не обмежено реально існуючим 

майном. Захисту підлягають обґрунтовані очікування набути конкретне майно. На 

противагу цьому, не підлягають захисту абстрактні (тобто необґрунтовані) 

майнові очікування. 

Значний інтерес в контексті викладеного становить розгляд Європейським 

судом справи «Стреч проти Сполученого Королівства» [216]. 

Так, заявник орендував землю у органів місцевої влади в 1969 році строком 

на 22 роки. За умовами договору оренди заявник повинен був побудувати на цій 

землі декілька будівель за власні кошти; договір містив також пункт, що надавав 

заявникові право продовжити договір оренди в майбутньому ще на 21 рік. В 1990 

році заявник проінформував місцеву владу про намір продовжити договір оренди і 

про бажання провести перемовини щодо його умов. 

Проте орган місцевої влади повідомив заявника, що продовження договору 

оренди не може відбутися, зокрема, зважаючи на те, що дозвіл на відповідне 

продовження був би ultra vires. Правомірність позиції органу влади була 

підтверджена національним судом. 

Разом з тим, розглядаючи дану справу Європейський суд зазначив наступне. 

Заявник погодився з умовами договору оренди зважаючи на те, що в 

подальшому він матиме можливість продовжити строк його дії, хоча жодна зі 

сторін не знала, що існувала будь-яка перешкода реалізації цієї умови. У ситуації, 

яка склалася заявник мав право, принаймні, очікувати на законних підставах, що 
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він матиме можливість продовжити строк дії договору, і таке очікування можна 

вважати – в цілях застосування положень ст.1 Протоколу №1 – як складову його 

права власності, наданого йому за договором оренди. 

Далі Європейський суд дійшов висновку, що дії місцевої влади можуть 

кваліфікуватися як порушення права заявника на законне очікування виконання 

певних умов і, таким чином, утворили акт втручання в реалізацію його права 

власності. 

Тлумачення “обґрунтованих очікувань” у практиці національних судів 

України не є однотипним. Так, Вищим господарським судом України на сьогодні 

не напрацьована єдина позиція щодо обґрунтованих очікувань – іноді 

обґрунтовані очікування ототожнюються з правом на пролонгацію відповідного 

договору, іноді – з охоронюваним законом інтересом, якщо умова щодо 

пролонгації не передбачена ані договором, ані законодавством. 

У Постанові від 16 вересня 2008 року у справі №2-8/17158-2007 [217] 

Вищий господарський суд України зазначив, що оплата за користування 

земельною ділянкою не є свідченням продовження договору оренди (а також 

наявності обґрунтованих очікувань щодо його пролонгації – Д.Н.), адже дію вже 

припиненого в часі договору не може бути відновлено, незалежно від подальших 

дій сторін; в такому разі може йтися лише про характеристику правовідносин 

сторін, пов’язаних з фактичним використанням майна, а не про регулювання цих 

правовідносин припиненим договором. 

Разом з тим, в Ухвалі від 15 грудня 2015 року у справі №13/193-09 [218] 

Вищий господарський суд України за аналогічних обставин дійшов протилежного 

висновку і зазначив про безперервне фактичне оплатне користування земельною 

ділянкою з метою продовження орендних відносин як підставу скасування ухвали 
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суду апеляційної інстанції про припинення провадження, незважаючи на те, що 

договірні відносини між орендарем та орендодавцем земельної ділянки 

припинилися і в подальшому орендодавець (орган місцевого самоврядування) 

відмовив орендареві у пролонгації договору. 

Необхідно додати, що охоронюваний законом інтерес як самостійний об’єкт 

судового захисту обмежений у часі можливістю його захисту: якщо у конкретних 

договірних відносинах одна зі сторін заперечує проти їх продовження і закон не 

зобов’язує її до їх обов’язкової та безумовної пролонгації – це унеможливлює 

наявність обґрунтованих очікувань у іншої сторони. 

Враховуючи викладене, слід звернути увагу на справу “Пайн Веллі 

Девелопмент проти Ірландії” [109]. Заявники – девелоперські компанії та їхній 

акціонер уклали договір купівлі-продажу земельних ділянок, сподіваючись 

використати попередній дозвіл на будівництво, наданий попереднім власникам. 

Пізніше національний суд анулював дію попередніх дозволів на будівництво, що 

призвело до суттєвого зниження ціни земельних ділянок. 

Після цього парламент Ірландії прийняв закон, яким доручив урядові 

поновити дозволи на будівництво ряду компаній, які постраждали від судових 

рішень щодо скасування попередніх дозволів. Разом з тим, заявники не змогли 

поновити дозволів на будівництво на підставі означеного нормативного акту. 

Європейський суд визнав, що право на поновлення дозволів на будівництво, 

що ґрунтується на національному праві країни заявників, було не простим 

сподіванням, а виправданим очікуванням. 

Однак, у ряді справ, які стосувалися вимог про реституцію конфіскованого 

комуністичними режимами майна Суд встановив відсутність порушення ст.1 

Протоколу №1. Наприклад, у справі “Малхуз проти Чехії” [102] Європейський суд 
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зазначив, що спадкоємці колишніх власників мали лише надію на визнання права 

власності. 

Відповідно до обставин означеної вище справи чеські органи влади 

експропріювали земельні ділянки сільськогосподарського призначення, які 

належать заявникові, без виплати компенсації. Пізніше був ухвалений закон про 

часткове повернення майна, націоналізованого без компенсації, колишнім 

власникам. Умовою застосування закону про повернення було те, що поточними 

власниками майна повинні були бути держава або юридичні особи. Водночас, 

земельні ділянки заявника перебували у власності фізичних осіб. Тому замість 

повернення націоналізованої власності в натурі, закон передбачав виділення 

еквівалентної землі на розсуд земельної комісії. 

Необхідно звернути увагу, що за національним законодавством заявник не 

мав права щодо конкретного майна (на відміну від справи “Пайн Веллі 

Девелопмент проти Ірландії” [109] при розгляді якої Суд знайшов порушення ст.1 

Першого Протоколу). 

У справах, що стосуються реституції Європейський суд дотримується 

наступної позиції: якщо “первісне” позбавлення права власності відбулося 

відповідно до положень національного права до набрання чинності Конвенцією, 

воно вважається одномоментним актом поза юрисдикцією за ratione temporis. 

Як наслідок, очікування щодо повернення такого майна не захищається [97]. 

У випадку, коли “первісне” позбавлення права власності було незаконним 

відповідно до національного права, таке порушення є триваючим, а відтак Суд 

повноважний вирішувати питання по суті [74]. 

Момент виникнення конкретного майнового очікування, як об’єкта права 

мирно володіти майном, можна дослідити на прикладі справи “Прессос компанія 



 62 

Нав’єра С.А. проти Бельгії” [111]. Відповідно до обставин цієї справи кораблі 

заявників зіштовхнулися у морі через недбалість бельгійських капітанів, за чиї дії 

відповідно до законодавства Бельгії відповідала держава. Вже після звернення до 

національних судів, у Бельгії був прийнятий закон, який звільняв державу від 

цивільної відповідальності у подібних ситуаціях. 

Вирішуючи справу, Європейський суд зазначив, що оскільки право вимагати 

відшкодування завданої шкоди від держави вже виникло за бельгійським 

цивільним законодавством, таке право було “активом”, а відтак має 

кваліфікуватися як “майно” в розумінні ст.1 Протоколу №1. 

Таким чином, Суд погодився з аргументами заявників щодо достатності того 

факту, що цивільна відповідальність за національним правом виникає з моменту 

делікту (моменту завдання шкоди), а суди повинні лише підтвердити законність 

вимоги. 

Обґрунтовані очікування щодо володіння конкретним майном можуть також 

виникати на підставі судового рішення. Зокрема, у справі Брумареску проти 

Румунії [71] Європейський суд визнав у діях держави втручання у право мирно 

володіти майном, зважаючи на те, що заявник на підставі рішення суду касаційної 

інстанції був позбавлений нерухомості, яку заздалегідь зайняв на підставі рішення 

суду першої інстанції. 

Стосовно питання про те, чи надає ліцензія на здійснення деяких видів 

господарської діяльності її власникові право, що захищається ст.1 Першого 

Протоколу, відповідь залежить, зокрема, від того, чи може ліцензія розглядатися 

як така, що надає її власникові законне та розумне очікування щодо терміну дії 

ліцензії та можливості продовжувати одержувати дохід від здійснення діяльності, 

зазначеної в ліцензії. 
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Проте, ліцензія (чи інший спеціальний дозвіл – Д.Н.) часто видається на 

конкретних умовах і може бути вилучена, якщо дані умови не виконуються. В 

інших випадках законодавством уточнюються випадки, в яких особа може бути 

позбавлена ліцензії. З цього слідує, що власник ліцензії не може мати розумних і 

законних очікувань на продовження своєї діяльності, якщо умови, пов’язані з 

ліцензією, більше не виконуються, або якщо ліцензія відібрана відповідно до 

положень закону, який діяв на момент видачі ліцензії. 

Стосовно очікувань майбутніх доходів Європейський суд притримується 

позиції, відповідно до якої майбутній дохід може вважатися «майном» тільки у 

випадку, якщо він вже був отриманий або є предметом певної вимоги. 

Право на пенсії та соціальне забезпечення може включатися до змісту права 

на мирне володіння майном за умови, що відповідні виплати передбачені 

національним правом. 

Зокрема, у справі “Стек проти Сполученого Королівства” [120] 

Європейський суд зазначив, що у сучасній демократичній державі впродовж свого 

життя фізичні особи можуть розраховувати на соціальне забезпечення. Таким 

чином, очікування соціальних виплат набувають ознак суб’єктивного права. 

Відповідно, коли фізична особа має право на отримання соціальних виплат 

відповідно до норм національного законодавства, таке право підлягає захисту 

відповідно до положень Конвенцією. 

У справі «Сук проти України» [274] Європейський суд з’ясовував, чи є 

«майном» матеріальна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення, 

виплата якої гарантувалася Указом Президента України, однак Законом України 

«Про державний бюджет України» не було передбачено витрат на відповідні 

виплати. 
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Заявник стверджував, що остаточна відмова державних органів надати йому 

грошове забезпечення, на яке він мав право за законодавством, становила 

втручання в його майнові права. 

Уряд стверджував, що скарга заявника не стосувалася ані «існуючого 

майна», ані «легітимних сподівань» на отримання такого майна. Уряд зауважував, 

що не було остаточного і такого, що підлягало виконанню, рішення, яке 

підтверджувало його право на такі виплати, та що національне законодавство 

чітко передбачало, що виплата забезпечення, про яке йдеться, може здійснюватися 

лише у випадку наявності достатніх бюджетних коштів. 

Європейський суд звернув увагу, що поняття «майно» в першій частині 

статті 1 Першого протоколу має автономне значення, яке не обмежується правом 

власності на фізичні речі та є незалежним від формальної класифікації в 

національному законодавстві. Певні інші права та інтереси, що складають активи, 

наприклад, борги, можуть також вважатися «майновими правами» і, відповідно, 

«майном» у розумінні цього положення. Питання, що має бути розглянуто, 

полягає у тому, чи надавали заявнику обставини справи, розглянуті в цілому, 

право на інтерес, який по суті захищається статтею 1 Першого протоколу. 

На думку Суду, держава на власний розсуд визначає, які доплати надавати 

своїм працівникам із державного бюджету. Держава може ввести, призупинити 

або припинити їх виплату, вносячи відповідні законодавчі зміни. Однак, якщо 

законодавча норма, яка передбачає певні доплати, є чинною, а передбачені умови 

– дотриманими, державні органи не можуть відмовляти у їх наданні, доки 

законодавче положення залишається чинним. 

У справі «Мюллер проти Австрії» [187] розглядалося питання щодо 

застосування ст.1 Протоколу №1 до права на пенсію. Як свідчать матеріали 

справи, заявник, працюючи слюсарем в Австрії та Ліхтенштейні, протягом 
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багатьох років сплачував обов’язкові та добровільні внески за державною схемою 

пенсійного страхування. З набранням чинності договору між цими країнами 

заборонялося добровільне страхування за австрійською схемою у випадку, коли 

особа підлягала обов’язковому страхуванню в Ліхтенштейні, а також, якщо 

періоди обов’язкового страхування збігалися, враховувався лише один період 

обов’язкового страхування. 

Заявник, однак, продовжував робити внески за старою системою 

страхування і, досягнувши пенсійного віку, не отримав такої пенсії, на яку 

розраховував, що, на його думку, було порушенням його права власності. 

Європейський суд зазначив, що обов’язок сплачувати внески за схемою 

соціального страхування може спричинити виникнення майнових прав на певні 

активи і наявність такого права може залежати від способу, яким ці активи були 

використані для сплати пенсії. 

З огляду на це, Суд визнав за необхідне детально вивчити схему соціального 

страхування, за якою здійснював виплати заявник, зауваживши, що фінансових 

втрат він зазнав внаслідок добровільної сплати окремих внесків і що ці втрати 

можуть бути визначальними для вирішення питання застосування ст.1 Протоколу 

№1. 

Таким чином, було визнано, що йдеться про застосування ст.1 Протоколу 

№1 до майнового права на активи, що виникли внаслідок добровільного 

пенсійного страхування. 

До складу «цивільних» у значенні ч.1 ст.6 Суд відніс, зокрема, право на 

пенсію внаслідок смерті одного з подружжя (рішення у справі «Маса проти 

Італії»). Суд також визнав цивільно-правовими спори, пов’язані з наданням 

допомог (пільг) у сфері соціального забезпечення внаслідок нещасних випадків на 
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виробництві, оскільки ці спори належать до виплати органами соціального 

забезпечення і страховою компанією допомоги, на які претендував заявник 

внаслідок нещасного випадку, що стався з ним на виробництві. Відповідно, вони 

мали своїм предметом вирішення спорів про цивільні права в сенсі ч.1 ст.6 

(рішення у справі «Дуклос проти Франції») [210]. 

Під  захист норми ст.1 Протоколу №1 підпадають і правомочності щодо 

виконання судових рішень. Перш за все необхідно зазначити, що традиційно 

майнові вимоги, передбачені резолютивними частинами судових рішень 

розглядаються в контексті виконавчого провадження, а не в контексті 

абсолютного правовідношення (власності). Разом з тим, означене вище не 

позбавляє такі майнові вимоги конвенційного захисту. 

На підтвердження викладеного можна звернутися до справи “Бурдов проти 

Росії” [72] та “Продан проти Молдови” [112]. 

В даних справах йшлося про невиплату грошової компенсації через 

відсутність бюджетних коштів, тобто про невиконання судових рішень державою. 

Європейський суд дійшов висновку, що невжиття державою заходів, 

спрямованих на виконання судових рішень у справах між приватними особами є 

порушенням ст.1 Протоколу №1. 

Європейський суд неодноразово зазначав у своїх рішеннях, що держава є 

відповідальною за борги державної установи чи підприємства, незважаючи на те, 

що підприємство є окремою юридичною особою. Таким чином, держава є 

відповідальною за невиплату заявникам сум, присуджених їм судовими 

рішеннями, винесеними проти таких підприємств. 

Європейський суд визнав, що рішення суду, якими було зобов’язано 

державний заклад сплатити заявникам кошти, є остаточними і такими, що 
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підлягають примусовому виконанню. Вони є підставою для виникнення у 

заявників права вимоги, що підлягає задоволенню, і вважаються «майном», про 

яке йдеться в ст.1 Протоколу №1. 

Необхідно додати, що заяви щодо невиконання судових рішень про виплату 

належних заявникам сум становлять більшу частину від усіх звернень до Суду 

проти України. Ці рішення, зокрема, стосуються компенсації за речове 

забезпечення колишнім військовослужбовцям [76], заборгованості із заробітної 

плати, заборгованості із заробітної плати шахтарям [171] і працівникам державних 

підприємств [166] тощо. 

Окрім виплат, присуджених фізичним особам, необхідно зазначити справи, 

які стосувалися виплат на підставі остаточних рішень судів юридичним особам, 

зокрема, справи «Терем ЛТД», Чечоткін та Оліус проти України» [172], 

«Востокмаш-Аванта» проти України» [175] та «Інтерсплав проти України» [143]. 

До того ж, категорія спору та суть самого права на виплати, яка передувала 

постановленню рішення національного суду, не має значення. 

На нашу думку, відшкодування шкоди, завданої суб’єктом владних 

повноважень повинно здійснюватися на основі балансу приватних та публічних 

інтересів. Обов’язок з відшкодування шкоди, завданої державою, закріплений в 

Конституції, яка має найвищу юридичну силу, тому відсутність в законі про 

бюджет на відповідний рік коштів на відшкодування шкоди не може бути 

підставою для відмови в отриманні потерпілою особою передбаченого 

відшкодування. Означена правова позиція кореспондується з позицією 

Європейського Суду, викладеною останнім при розгляді наступних справ: 

«Bezuglyi v. Ukraine» [219], «Abramov v. Ukraine» [220], «Balandina v. Ukraine» 
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[221], «Batrak v. Ukraine» [222], «Vasylchuk v. Ukraine» [223], «Suk v. Ukraine» 

[224]. 

Разом з тим, звернення майнових вимог до держави вимагає врахування 

специфіки правового режиму бюджетних коштів та повноважень органів 

державної влади з розпорядження цими коштами. Виконання судових рішень 

повинно здійснюватися в особливому порядку, який гарантує використання 

бюджетних коштів, призначених для реалізації державних завдань та функцій. 

Європейський суд не кваліфікує “майном” у розумінні ст.1 Протоколу №1 

право не-власника використовувати об’єкти цивільних прав. 

У зв’язку з викладеним значний інтерес становить справа “С. проти 

Сполученого Королівства” [122]. 

Відповідно до обставин даної справи заявниця, яка тривалий час перебувала 

в одностатевих стосунках з іншою жінкою – орендарем житла, була позбавлена 

права користування відповідним житлом після смерті орендаря. Європейська 

комісія відмовилася розглядати скаргу за ст.1 Протоколу №1 зважаючи на те, що 

очікування щодо використання майна не є “майном” для цілей права на мирне 

володіння майном. 

Загальне правило про непоширення захисту на орендарів було 

сформульовано Європейською комісією у рішенні по справі Дуріні проти Італії 

[141]. 

Разом з тим, Європейський суд не підтримав дану позицію. Зокрема, 

відповідно до обставин справи “Ларкос проти Кіпру” [132] заявник був виселений 

з житла, орендованого у держави. На думку заявника, він був “гарантованим 

орендарем” у розумінні національного законодавства Кіпру. Проте, правила про 

гарантовану оренду розповсюджувалися лише на оренду в приватному секторі, а 
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на оренду державного майна відповідні норми національного законодавства не 

розповсюджувалися. Європейський суд дійшов висновку, що відповідна 

диференціація була невиправданою, поширивши захист за ст.1 Протоколу №1. 

Аналізуючи практику Європейського суду у питанні поширення правового 

захисту, передбаченого ст.1 Першого Протоколу на права орендарів та інших не-

власників, можна зробити висновок, що практика Суду є неоднозначною. 

Наприклад, у справі “Тетеріни проти Росії” [106] Європейський суд 

вирішив, що невиконання судового рішення, яке уповноважувало заявників на 

укладення договору соціального найму, порушувало право на мирне володіння 

майном. 

Варто зауважити, що Європейський суд не зазначив, чому право на 

укладення договору оренди житла може бути захищене положеннями ст.1 

Першого Протоколу, а право за вже укладеним договором оренди – не підлягає 

відповідному конвенційному захисту. 

На нашу думку, проблема полягає у різниці між умовами конкретних 

договорів оренди. Зокрема, оренда, що передбачає переважні права щодо об’єкту 

правовідносин може бути кваліфікована в якості активу. Відтак, означена оренда 

може захищатися положеннями ст.1 Першого Протоколу (залежно від конкретних 

фактичних обставин справи може йтися і про наявність обґрунтованих 

очікувань, про що зазначалося раніше в даному підрозділі дисертаційного 

дослідження). 

Таким чином, можна зробити висновок, що за загальним правилом 

правомочності щодо володіння не-власником можуть охоплюватися змістом права 

на мирне володіння майном виключно у випадку поєднання відповідних 
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правомочностей з обґрунтованими очікуваннями на отримання речово-правового 

титулу на відповідний об’єкт правовідносин. 

Європейський суд в окремих справах ототожнює поняття “майно” з 

нематеріальними благами. 

Зокрема, у справі “Іатрідіс проти Греції” [109] Суд дійшов висновку, що 

напрацьована заявником протягом тривалого часу клієнтура кінотеатру повинна 

розглядатися як “гудвіл”, а, відтак, повинна кваліфікуватися як майно в розумінні 

ст.1 Протоколу №1. 

У справі «Ван Марле та інші проти Нідерландів» [149] Європейський суд 

розглянув питання про те, чи підпадає під захист ст.1 Першого Протоколу право 

на нематеріальні активи фірми. 

Заявники, працюючи протягом кількох років бухгалтерами, відповідно до 

нового Закону 1972 року звернулися для продовження цієї діяльності із заявою 

про реєстрацію до атестаційної комісії, проте їм відмовили в реєстрації. Вони 

оскаржили це рішення до апеляційної комісії, але після співбесіди з ними скаргу 

відхилили у зв’язку з їхньою недостатньою професійною компетентністю. 

Заявники стверджували, що рішення комісії порушує ст.1 Першого Протоколу, 

оскільки внаслідок цього зменшилася немайнова вартість їхньої професійної 

практики (“гудвіл”) та, відповідно, їхній дохід. На думку заявників, рішенням 

комісії було обмежено їхнє право мирно володіти майном. 

Уряд Нідерландів стверджував, що заявники не володіли майном у значенні, 

передбаченому ст.1 Першого Протоколу, оскільки вони, зокрема, не набули права 

називатися бухгалтерами до набрання чинності законодавством, яке регулювало 

це питання. Більш того, на думку Уряду, набуте право не могло класифікуватися 
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як «власність». Уряд також наголошував, що в законодавстві Нідерландів відсутнє 

таке поняття, як “право на гудвіл”, яке б можна було розглядати як власність. 

Проте Суд не погодився з цими аргументами і зазначив, що право, на 

порушення якого посилалися заявники, могло бути пов’язане з правом власності, 

передбаченим зазначеною статтею. Крім того, відмова зареєструвати заявників як 

сертифікованих бухгалтерів суттєво вплинула на їхню професійну діяльність 

(зменшилася кількість клієнтів та доходи заявників). 

Таким чином, мало місце втручання у право заявників на вільне 

користування своїм майном. Водночас, таке втручання, на думку Європейського 

суду, було виправданим з огляду на те, що, по-перше, Закон 1972 року було 

розроблено для сприяння «загальним інтересам», тобто з метою структурувати 

професію, що важливо для цілого економічного сектору, гарантуючи суспільству 

компетентність тих, хто займається бухгалтерською діяльністю; по-друге, 

справедлива рівновага між застосованими щодо заявників заходами та зазначеною 

метою була збережена завдяки перехідним положенням закону, згідно з якими 

колишнім бухгалтерам, які не проходили кваліфікації, надавалася можливість її 

пройти на встановлених законодавством умовах. 

Актуальним є поширення дії ст.1 Протоколу №1 на внески до фінансово-

кредитних установ. Зокрема, на актуальність даного питання впливають і суттєві 

розбіжності у розумінні права на внесок до фінансово-кредитної установи в 

українській правовій традиції та законодавстві і практиці Європейського суду. 

Йдеться, перш за все, про те, що право на внесок до фінансово-кредитної установи 

відповідно до чинного законодавства України є зобов’язальним і може 

розглядатися в контексті права вимоги до відповідного контрагента. 
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На противагу означеній позиції, Європейський суд з прав людини розглядає 

внески до фінансово-кредитних установ (перш за все, банківські внески) як об’єкт 

абсолютного права і, відповідно, розповсюджує на них дію ст.1 Протоколу №1.  

В ухвалі щодо прийнятності справи «Гайдук та інші проти України» [139] 

Європейський суд констатував, що скарги заявників стосувались двох видів 

коштів, на які вони претендували: заощаджень, тобто коштів, які були фактично 

покладені заявниками в банк, незалежно від їхньої нинішньої реальної вартості, та 

бюджетних коштів, що виплачує держава в порядку індексування цих вкладів 

відповідно до Закону «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян 

України» [25]. При цьому основною вимогою заявників було отримання 

проіндексованих коштів. 

Щодо первинних вкладів заявників Європейський суд зазначив, що вони 

вважаються майном, яке належить їм згідно зі ст.1 Першого Протоколу і їх можна 

зняти з рахунків разом з відсотками. Проте з матеріалів справ вбачалося, що дехто 

із заявників не скористався цим правом. Навпаки, дехто стверджував, що не 

потребує первинних вкладів, і наголошував на основній вимозі (отриманні 

проіндексованих сум). 

Щодо коштів, про які йдеться у зазначеному Законі (коштів, які 

відповідають проіндексованій вартості вкладів), Європейський суд зазначив, що ці 

кошти належать до коштів Державного казначейства, які держава виділяє на 

певних умовах. Предмет провадження, порушеного кожним із заявників у 

національних судах, не стосувався, таким чином «реального майна», що належить 

заявникам. З цього приводу Суд зазначив, що право на індексацію заощаджень як 

таке не гарантоване ст.1 Першого Протоколу, а, відтак, останню не можна 

застосовувати у цій справі. Таким чином, Європейський суд визнав заяви 
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неприйнятними у зв’язку з тим, що проіндексовані вклади не належать до 

категорії «теперішнього майна», що належить заявникам. 

Необхідно зазначити, що з погляду Європейського суду, до сфери захисту 

ст.1 Протоколу №1 не входить частина шкоди, яка ґрунтується на зменшенні 

вартості підприємства, оціненій шляхом посилання на майбутні доходи, і яка 

фактично полягає у шкоді від втрати майбутніх доходів. 

Можна зробити висновок, що ст.1 Протоколу №1 покладає негативні 

обов’язки на державу. Йдеться про обов’язок утримання від вчинення тих дій, які 

можуть вважатися невиправданим обмеженням права мирно володіти майном. 

Разом з тим, зміст права на мирне володіння майном не обмежується 

негативними обов’язками, оскільки за певних обставин держава зобов’язана 

вчиняти і позитивні дії. 

Зокрема, у справі “Онерйілдіз проти Туреччини” [102] Європейський суд 

зазначив, що на державу покладається обов’язок вчиняти конкретні дії для 

уникнення руйнування майна в умовах техногенної небезпеки. 

Система позитивних обов’язків держави також пов’язана з необхідністю 

встановлення ефективного механізму національного захисту права власності. 

Проте, Європейський суд зазначає, що на державу не покладено обов’язку 

забезпечувати збереження позитивного ефекту від майна, навіть, під час розгляду 

справи в національних судах (наприклад, встановлювати компенсацію за інфляцію 

за час судового розгляду у відносинах між приватними особами) [160]. 

Варто додати, що Конвенція, як і чинне законодавство України, складовою 

суб’єктивного права визначає можливість ефективного судового захисту та право 

на компенсацію при позбавленні майна. 
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Право на компенсацію при позбавленні майна слідує з вимоги 

пропорційності втручання у право мирно володіти майном. Зокрема, експропріація 

майна без компенсації, як правило, буде непропорційною і таким чином 

невиправданою (наприклад, про реалізацію принципу пропорційності в контексті 

експропріації майна йдеться у справі “Священні монастирі проти Греції” [108]). 

Далі вважаємо за необхідне зупинитися на відмінностях у розумінні права 

власності Європейським судом та національним законодавством України. 

Як вже зазначалося в підрозділі 1.1. дисертаційного дослідження, відповідно 

до ч.1 ст.316 ЦК України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона 

здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. 

Право власності виникає у так званих “горизонтальних” відносинах, тобто 

між юридично рівними суб’єктами. Навіть за умови належності права власності 

щодо конкретного майна органам державної влади, у відносинах власності вони 

виступають як учасники цивільних відносин, а не як суб’єкти владних 

повноважень відповідно до положень ч.1 ст.167 ЦК України. 

Відповідно, обов’язок утримуватися від порушення права власності має 

цивільно-правову природу та гарантується цивільно-правовими способами захисту 

порушеного права. Таким чином, означений обов’язок також повинен визначатися 

як “горизонтальний”. 

Разом з тим, право, передбачене ст.1 Першого Протоколу є правом у 

“вертикальних” відносинах, тобто виникає між державою та приватною особою 

(наприклад, дії приватної особи щодо створення перешкод у користуванні майном 

власнику не кваліфікуватимуться порушенням права мирно володіти майном за 

ст.1 Протоколу №1). 
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У випадку ж, якщо порушником суб’єктивного права власності виступатиме 

держава або її “агенти” (органи державної влади, їх посадові або службові особи 

тощо), то матиме місце порушення ст.1 Протоколу №1. 

Однак, необхідно зазначити, що порушення права власності, яке відбулося у 

відносинах між “горизонтальними” учасниками також може вважатися 

порушенням ст.1 Першого Протоколу, але за виключних обставин, наприклад, у 

випадку неможливості держави забезпечити ефективний судовий захист 

порушеного права власності. 

Під “ефективним” необхідно розуміти такий судовий захист, що призводить 

до потрібних результатів, наслідків, дає найбільший ефект. Тобто, ефективний 

захист повинен забезпечити поновлення порушеного права, а у разі неможливості 

такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею відповідного 

відшкодування. 

За змістом ефективний захист повинен відповідати природі порушеного 

права, характеру допущеного порушення та наслідкам, які спричинило порушення 

права особи. 

Слід зазначити, що ст.13 Конвенції не передбачає особливої форми 

правового захисту зважаючи на наявність у держави певної дискреції, яка 

зводиться до можливості вибору способу виконання свого зобов’язання, але 

характер права, що знаходиться під загрозою, має значення для типу способу, 

який держава зобов’язана забезпечити. 

Навіть якщо окремі засоби захисту не повною мірою відповідають вимогам 

ст.13 Конвенції, сукупність засобів, передбачених національним законодавством, 

може задовольнити ці вимоги. До того ж, при оцінці ефективності необхідно 

враховувати не тільки формальні засоби правового захисту, а й загальний 
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правовий і політичний контекст, в якому вони діють, та особисті обставини 

заявника. 

Можна зробити висновок, що право мирно володіти майном, передбачене 

ст.1 Протоколу №1 відрізняється від права власності в розумінні національного 

законодавства України обмеженістю у відносинах між приватними особами. 

Далі вважаємо за необхідне зупинитися на відмінностях у визначенні 

поняття “майно” національним законодавством України та Конвенцією. 

ЦК України та Конвенція вживають термін “майно” у різних значеннях. 

Відповідно до ч.1 ст.190 ЦК України майно – це окрема річ, сукупність 

речей, а також майнові права та обов’язки. При цьому річчю визнається предмет 

матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки (ч.1 

ст.179 ЦК України). 

Як вже зазначалося в попередньому підрозділі дисертаційного дослідження, 

право власності може виникати щодо деяких нематеріальних активів (безтілесних 

об’єктів). Разом з тим, для захисту певних благ, які не охоплюються поняттям 

“нематеріальний актив” або “безтілесний об’єкт” (дані словосполучення не 

вживаються у чинному законодавстві України – Д.Н.) національне законодавство 

використовує окремі юридичні механізми (прикладом може слугувати право 

інтелектуальної власності, яке не розглядається національним законодавством з 

позицій пропрієтарної теорії – Д.Н.). 

Отже, можна зробити висновок, що поняття “майно” як об’єкт 

правовідносин власності у національному законодавстві України є вужчим від 

поняття економічного активу в практиці Європейського суду. 

На противагу цьому, у практиці Європейського суду йдеться про 

поширювальне тлумачення терміну “майно”. 
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Наприклад, у справі “Прессос компанія Нав’єра С.А. проти Бельгії” [111] 

Європейський суд зазначив, що право вимагати відшкодування завданої шкоди 

перетворюється на «майно» з моменту виникнення за бельгійським цивільним 

законодавством та, відповідно, набуття характеристик активу. 

Значний інтерес в контексті поширювального тлумачення терміну “майно” 

Європейським судом становить означена вище справа “Ван Марле проти 

Нідерландів” [107]. 

Можна зробити висновок, що Конвенція поширює режим права власності на 

ряд “нетипових” для українського законодавства об’єктів. Зокрема, йдеться про 

майнові права інтелектуальної власності; інші нематеріальні активи (наприклад, 

“гудвіл”); договірні майнові вимоги; недоговірні майнові вимоги; вимоги 

виконання судових рішень; право на встановлення соціальних виплат. 

Разом з тим, необхідно звернути увагу, що визнання цивільного статусу 

спору між фізичною особою і державою зумовлюється наявністю у ньому не будь-

яких, а лише певних майнових аспектів. 

На думку Р.А.Майданика, йдеться про те, що результат вирішення цього 

спору безпосередньо спричинить виключно майнові наслідки для людини, тобто 

прямо впливатиме на її майновий стан. Наприклад, у рішенні по справі «П’єр-Блох 

проти Франції» Суд зазначив, що спір не набуває «цивільного» характеру лише 

тому, що він порушує також питання економічного порядку. 

Тобто, цивільний характер мають майнові права, які «прямо впливають на 

матеріальний стан людини», а не «зачіпають» чи «порушують» економічні 

питання [210]. 

З огляду на зазначене, податкові спори, з властивим їм майновим 

характером, Європейським судом не відносяться до категорії «цивільних». У 
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зв’язку з цим Суд вважає, що матеріальний інтерес є очевидним у спорах, що 

випливають із податкових правовідносин, проте наявність лише матеріальної 

природи спору самої по собі є недостатньою для застосування ч.1 ст.6 Конвенції 

[210]. 

Отже, враховуючи визнання на законодавчому рівні положень Конвенції 

частиною національного законодавства, сформульоване Європейським судом з 

прав людини поняття «цивільних прав та обов’язків» можна розглядати в якості 

своєрідного орієнтиру для національної судової практики з питань тлумачення 

положень ч.2 ст.1 ЦК України. 

На думку Р. А. Майданика, наведене свідчить про припустимість поширення 

положень про цивільні відносини на публічні права людини, судовий захист яких 

впливає на права та обов’язки цивільного характеру, якщо закон прямо не 

забороняє або припускає подібне поширювальне тлумачення цивільних прав. 

Окрім викладеного вище, необхідно додати, що будь-яке порушення права 

власності потрібно розглядати насамперед у світлі окремих положень, що 

стосуються експропріації чи контролю за використанням власності. Це означає, 

що будь-яка норма, яка обмежує право власності, може бути розглянута у світлі 

принципу поваги до права власності. 

 

Висновки до розділу 1 

Проведена загальнотеоретична характеристика відносин власності за 

Європейською конвенцією з прав людини і основоположних свобод та 

національним законодавством України дає підстави для наступних висновків. 

1. Чинне нормативне визначення права власності через повноваження 

володіння, користування та розпорядження потребує змістовного 
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вдосконалення. Сучасні тенденції економічного розвитку та юридичні 

реалії зумовлюють необхідність відмови від класичної “тріади” 

повноважень власника, оскільки виходять за межі відповідного 

розуміння права власності і наділяють конкретних учасників 

абсолютних відносин такими повноваженнями, що не можуть 

охоплюватися виключно категоріями “володіння”, “користування” та 

“розпорядження”. 

2. Науковий аналіз практики Європейського суду дає підстави для висновку, 

що принцип першого речення ст.1 Протоколу №1 відповідно до якого 

особа має право мирно володіти своїм майном, містить два компоненти: 

процесуальний, який встановлює процесуальні гарантії проти втручання 

у мирне володіння та матеріальний, який надає захист проти свавільних 

дій держави або покладання на особу надмірного тягара. Саме в 

поєднанні процесуальних та матеріальних засад повинен розумітися 

справедливий баланс між суспільними інтересами та вимогами захисту 

права власності. 

3. Право мирно володіти майном відповідно до положень ст.1 Першого 

Протоколу до Конвенції передбачає позитивне право мирно володіти 

майном, заборону неправомірного втручання у здійснення відповідного 

права та виключення з-під захисту випадків правомірного позбавлення 

державою власності, пов’язаних з контролем за користуванням майном 

та забезпеченням сплати обов’язкових платежів або штрафів. 

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

охороняється у відносинах особи з державою. Це відрізняється від права 

власності за цивільним правом України, яке охороняється у відносинах 
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між юридично рівними суб’єктами. 

5. “Майно” як предмет матеріального світу, щодо якого існує конвенційний 

захист, тлумачиться поширювально та охоплює об’єкти, які не є речами 

(майном) у розумінні цивільного законодавства України. Визначення 

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

законодавстві України потребує удосконалення: воно повинно бути 

наближене за своїм змістом до поняття “економічний актив” в розумінні 

практики Європейського суду з прав людини і включати в себе 

обґрунтовані очікування, виплати соціального забезпечення, очікування 

з виконання судових рішень, право невласника використовувати об’єкт 

цивільних прав, гудвіл та інші нематеріальні активи. 

6. Практика Європейського суду з прав людини є необхідною для реалізації 

основних принципів Конвенції, оскільки законодавству України вони не 

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

тощо). 
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Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВІДПОВІДНОСТІ 

 

2.1. Особливості захисту права власності в практиці Європейського суду з 

прав людини та у законодавстві України 

В умовах європейської інтеграції вкрай важливою вбачається запозичення у 

національне законодавство та судову практику України положень, напрацьованих 

Європейським судом. 

Відповідно до ч.4 ст.41 Конституції України ніхто не може бути 

протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є 

непорушним. 

У системному зв’язку з наведеною конституційною нормою перебуває 

норма ст.16 ЦК України, відповідно до якої кожна особа має право звернутися до 

суду за захистом свого майнового права та інтересу та норма ч.1 ст.317 ЦК, 

відповідно до якої власникові належать права володіння, користування та 

розпорядження своїм майном. 

Відповідно до ст.319 ЦК власник володіє, користується і розпоряджається 

своїм майном на власний розсуд. Водночас, очевидним є те, що правомочності 

власника не є “безлімітними”, законом можуть встановлюватися певні обмеження 

здійснення права власності. Такі обмеження встановлюються з метою 

забезпечення рівноваги в суспільстві та здійснення майнових прав усіма 

суб’єктами права. 

Аналогічної правової позиції дотримується і Європейський суд. Зокрема, 

складність визначення змісту права на мирне володіння майном, гарантованого 
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ст.1 Першого Протоколу полягає у тому, що вказане право, як і більшість інших 

прав, не є абсолютним. 

У Конвенції зазначаються правові підстави обмеження означеного права, що 

не вважаються, з точки зору Суду, порушенням Конвенції. Зокрема, визначено, що 

ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства 

і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. 

Держава може вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 

здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів 

або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів. 

Таким чином, дискреційні повноваження держави щодо гарантування права 

власності є доволі широкими. 

Разом з тим, обмеження права власності, на думку Європейського суду, 

повинні розглядатися виключно на підставі загального принципу про те, що кожен 

має право безперешкодно користуватися своїм майном, а не крізь призму 

обмежень права власності. Тому обмеження права власності повинні розглядатися 

як вимушені заходи, до яких можна і не вдаватися державі. При цьому допустимі 

рамки обмеження державою права безперешкодного користування своїм майном є 

ширшими, ніж щодо інших прав і свобод, гарантованих Конвенцією. Саме тому 

практика Європейського суду в частині тлумачення зазначеного права 

формувалася поступово, оскільки ця проблематика значною мірою визначалася 

загальним контекстом ситуації в політико-правовому та соціально-економічному 

розвитку європейських країн [17]. 

Проблема полягає у тому, що обмеження, визначені Першим Протоколом, 

мають доволі абстрактне формулювання меж втручання у приватні відносини, які 

відображають певні взаємозв’язки держави та суспільства. Даючи правову оцінку 
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належній реалізації конвенційного права власності, Європейський суд, як правило, 

стикається з проблемою конфлікту інтересів особи-власника та публічними 

інтересами суспільства, в якому такий власник перебуває. 

Таким чином, завдання Європейського Суду полягає у визначенні 

справедливого та розумного балансу відповідних інтересів. 

Обмеженість у реалізації права власності сягає корінням у німецьку 

цивілістичну доктрину, представники якої доводили, що власність має певні 

суспільні функції, що не зводяться лише до задоволення потреб власників та 

інших осіб, які безпосередньо користуються власністю, а свідчать про існування 

загального інтересу у належному використанні власності [197]. 

Означені ідеї були позитивно сприйняті не лише правовою доктриною, але і 

практикою. У зв’язку з цим концепція соціальної держави однією з базових засад 

має принцип суспільного інтересу, яким має керуватися власник. Дана концепція 

покладена в основу більшості рішень Європейського суду, у яких зазначається про 

порушення ст.1 Першого Протоколу. 

Європейський суд у своїх рішеннях зазначає, що незважаючи на те, що 

держави мають широкі межі розсуду при визначенні умов і порядку, за яких 

приватна особа може бути позбавлена своєї власності, позбавлення останньої, 

навіть, якщо воно переслідує законну мету в інтересах суспільства, буде 

розглядатися як порушення ст.1 Першого Протоколу, якщо не була дотримана 

розумна пропорційність між втручанням у права фізичної чи юридичної особи та 

інтересами суспільства. 

Порушення ст.1 Першого Протоколу матиме місце також і у випадку, коли 

наявна непропорційність між тягарем, який довелося понести приватній особі, і 

переслідуваними цілями інтересів суспільства [146]. 
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Першим рішенням проти України, у якому Європейським судом було 

констатовано порушення ст.1 Першого Протоколу, було рішення у справі 

«Совтрансавто-Холдинг» проти України» [134]. 

У цій справі Суд визнав порушення права на мирне володіння майном через 

те, що спосіб, у який проводився та закінчився судовий розгляд справ, як і 

ситуація невпевненості, якої зазнав заявник, порушили «справедливу рівновагу» 

між вимогами суспільного інтересу та потребою захищати право заявника на 

повагу до його майна. Як наслідок, держава не забезпечила виконання свого 

зобов’язання гарантувати заявникові ефективне користування своїм правом 

власності, як передбачає ст.1 Першого Протоколу. 

Крім того, Європейський суд зазначив, що несправедливий характер 

провадження у цій справі мав прямий зв’язок із правом заявника на повагу до його 

майна. Численні випадки втручання в судове провадження у цій справі 

українських органів державної влади на найвищому рівні є такими, що суперечать 

поняттю «безсторонній і незалежний суд» в розумінні ст.6 Конвенції. 

Посилаючись на ст.1 Першого Протоколу, заявник скаржився, що внаслідок 

реєстрації Луганським міським виконавчим комітетом незаконних рішень щодо 

товариства «Совтрансавто-Луганськ» його акції були знецінені, у зв’язку з чим 

заявник втратив контроль над діяльністю та майном останнього. Заявник також 

стверджував, що компенсація, яку він отримав внаслідок ліквідації підприємства 

«Совтрансавто-Луганськ», не відповідала частці капіталу, що була у його 

власності спочатку. 

Європейський суд дійшов висновку про порушення права заявника і 

зобов’язав Уряд України сплатити справедливу сатисфакцію – п’ятсот тисяч євро 

як відшкодування за матеріальну шкоду, сімдесят п’ять тисяч євро як 



 85 

відшкодування за моральну шкоду та п’ятдесят тисяч євро як відшкодування 

судових витрат. 

На думку Є. О. Мічуріна, обмеження права власності як елемент правового 

регулювання потребують виваженого підходу та повинні застосовуватись у 

виняткових випадках [ 270, с. 198]. 

Як наголошується в Конвенції, держава може встановлювати тільки такі 

обмеження прав, які визначені законом, і лише остільки, оскільки це є сумісним з 

їх природою, і тільки з метою сприяння загальному добробуту в демократичному 

суспільстві. Тому врахування природи прав, що обмежуються, є невід’ємним 

аспектом правового регулювання. 

Підґрунтя таких обмежень на різних етапах розвитку приватного права було 

неоднаковим. У країнах із недемократичними режимами встановлення обмежень 

права власності нерідко встановлювалися за суто ідеологічними мотивами чи 

існуючою доцільністю. У сучасних умовах такі неприродні обмеження усуваються 

через побудову законодавства на правових принципах. 

Слушною видається думка В.С.Пономарьова про те, що будь-які правові 

обмеження мають бути обґрунтованими й диктуватися необхідністю забезпечення 

прав і законних інтересів учасників цивільного обороту та інтересів суспільства в 

цілому [264, с.101]. Такий підхід цілком узгоджується зі ст.3 Конституції України, 

випливає з неї як наслідок необхідності забезпечення прав фізичних осіб 

державою. 

На думку В.П.Камишанського, необмежене втручання державної влади у 

відносини власності призводить до втрати особистої індивідуальності та підвищує 

ступінь залежності від влади. Обмеження державної влади, навпаки, створює 

передумови для розширення свободи особистості [265, с.19]. Таким чином, 
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ступінь свободи фізичної особи, в тому числі й у майнових відносинах, залежить 

від ступеня втручання держави в ці відносини. 

У правовій державі це втручання має бути винятковим, обґрунтованим та 

обумовленим законними правами інших осіб чи суспільними інтересами, що 

можуть конкурувати з правами уповноваженого суб’єкта. Підстави для їх 

правомірності визначено конституційними положеннями. Оскільки, за ст.1 

Основного Закону, Україна є правовою державою, дії держави, що певною мірою 

обмежують здійснення особою права власності внаслідок існування прав інших 

осіб та суспільних інтересів, мають бути законодавчо обґрунтованими. 

Р.А.Майданик відзначає, що суб’єктивному праву протиставляються 

обмеження його здійснення [266, с.16]. Отже, суб’єктивні права особи та 

обмеження доповнюють одні одних для досягнення рівноваги між правами різних 

осіб. 

Так, власник може вільно здійснювати своє право власності, але коли його 

право стикається з правами інших осіб, він повинен утримуватись від порушення 

прав третіх осіб. У свою чергу власник може здійснювати право власності завдяки 

обмеженням, що накладаються на інших осіб, які мають утримуватися від 

втручання у здійснення власником права власності за винятком випадків, коли 

діяльність власника загрожує їх правам та суспільним інтересам. 

Право власності, з одного боку, та його обмеження, з другого боку, у 

правовій державі мають бути збалансованими. 

На думку Є. О. Мічуріна, дисбаланс на користь представників правлячого 

класу, групи осіб або однієї особи свідчить про недемократичний державний 

устрій [270, c. 56-58]. 

Як вже зазначалося у розділі 1 дисертаційного дослідження, для більшості 
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держав Європи традиційною є концепція соціальної функції власності. Зокрема, 

йдеться про те, що правомочності власника обмежені соціальними інтересами 

[267, с.46]. 

Необхідно зазначити, що навіть у країнах із розвинутими 

приватноправовими традиціями суспільні інтереси є пріоритетними, а майнові 

права фізичних осіб можуть обмежуватись для виконання соціальної функції, 

встановленої законом. Таким чином досягається баланс інтересів уповноваженої 

особи (зокрема, власника), з одного боку, і суспільства та інших уповноважених 

осіб – з іншого. 

Варто додати, що право власності не є безмежним – власність зобов’язує 

власника не лише утримувати майно, але й враховувати інші вимоги 

законодавства щодо власності чи особливостей здійснення окремих повноважень, 

у тому числі зазнавати певних обмежень. 

Зокрема, відповідно до ч.5 ст.319 ЦК України власник не може 

використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, 

інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі. 

Обмеження права власності у правовій державі забезпечує стабільність, 

стійкість цивільних прав. Як слушно зазначає Є.О.Мічурін, об’єктивний розвиток 

цивільних правовідносин та їх врегулювання на основі приватноправових 

критеріїв та принципів, необхідність охорони та захисту з цих позицій майнових 

прав фізичних осіб вимагають формування відповідних обмежень з урахуванням 

специфіки окремих цивільно-правових інститутів. 

Як відзначає В.П.Камишанський, відсутність єдиного науково-теоретичного 

підходу до поняття та змісту обмежень права власності неодмінно впливає на 

якість законотворчої діяльності, викликає непорозуміння при розгляді судових 



 88 

спорів, що пов’язані з обмеженнями права власності [265, с.3-4]. 

Позбавити особу власності можна лише в інтересах суспільства. На відміну 

від інших положень Конвенції, які дозволяють обмеження гарантованих прав 

інтересами загального блага, ст.1 Протоколу №1 не містить переліку цілей, які 

виправдовують обмеження [28]. 

При оцінці того, чи позбавлення власності відбулося в інтересах 

суспільства, Європейський суд наділяє держави широкими межами розсуду. 

Зокрема, у справі «Прессос Компанія Нав’єра С.А.» та інші проти Бельгії» [111] 

Суд зазначив, що національні органи мають широкі межі розсуду при визначенні 

того, що є «в інтересах суспільства», оскільки в системі Конвенції саме вони 

мають здійснити першу оцінку як наявності проблеми публічного значення, яка 

робить необхідним заходи з позбавлення власності, так і відповідних заходів з 

виправлення ситуації. Більш того, поняття «суспільного інтересу» неодмінно 

підлягає поширювальному тлумаченню (курсив наш – Д.Н.). 

Зокрема, рішення про запровадження законів щодо експропріації власності 

зазвичай супроводжуються аналізом політичних, економічних і соціальних 

аспектів, погляди на які в демократичному суспільстві суттєво різняться. Суд, 

вважаючи природним, що межі розсуду законодавчого органу в реалізації 

соціальної та економічної політики мають бути доволі широкими, зазвичай, 

сприймає судження законодавчого органу про те, що відповідає «суспільному 

інтересу», якщо таке судження не виявляється «явно безпідставним». 

Необхідно зазначити, що у випадках, коли йдеться про обмеження тих чи 

інших прав і свобод, Європейський суд завжди звертає увагу на низку параметрів, 

яким повинні відповідати застосовані державою заходи щодо конкретних прав 

(наявність правових підстав для обмеження прав і свобод, що передбачає 
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можливість обмеження права виключно в порядку, встановленому чинним 

законодавством; обумовленість обмеження легітимною метою; пропорційність 

вжитих державою заходів щодо обмеження прав і свобод з огляду на легітимну 

мету, яку держава намагалася досягти, запровадивши відповідне обмеження). 

Відсутність першої умови означає автоматичне порушення Конвенції. Факт 

обмеження легітимною метою, як свідчить практика Європейського суду, важко 

довести, тому найбільше уваги Суд приділяє перевірці пропорційності 

застосованих заходів і поставленій меті [26]. 

М.Карст-Фріск робить висновок про існування певного алгоритму оцінки 

правомірності обмеження права власності. Він включає такі стадії: визначення 

належності об’єкта правового захисту до власності в розумінні ст.1 Першого 

Протоколу; оцінки дій держави з точки зору наявності втручання у відносини 

власності; оцінка наявності легітимної мети з огляду на суспільні (загальні) 

інтереси; оцінка пропорційності такого втручання, наявності справедливого 

балансу між вимогами щодо загальних інтересів суспільства і вимогами щодо 

захисту основних прав особи; оцінка відповідності такого втручання критерію 

правової визначеності або законності [31]. 

Загалом Європейський суд не дає вичерпного визначення «загального 

(суспільного) інтересу», формулюючи лише загальний підхід. Він розрізняє 

суспільний (загальний) інтерес та інтерес держави, вказуючи на можливість їх 

відмінностей і, навіть, конфлікту. 

Держава може приймати непопулярні рішення, однак вони мають бути 

достатньо обґрунтованими та адекватно відображати реальні потреби суспільного 

розвитку, тобто відповідати критерію пропорційності та бути належним засобом 

вирішення певної проблеми. 
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Доволі показовим є рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого 

Королівства» [142], де заявники, власники нерухомого майна, скаржилися на 

відсутність «загального інтересу» при вилученні їх майна на користь орендарів. 

Суд не погодився з таким підходом і вказав, що примусовий перехід права 

власності від однієї особи до іншої може здійснюватися з легітимною метою в 

суспільних інтересах. Перехід права власності відповідно до політики, 

спрямованої на зміцнення соціальної справедливості в суспільстві, є правомірним 

і таким, що відповідає суспільним інтересам. 

Суд зазначив, що таке тлумачення може не відповідати приписам 

національного законодавства. Цей висновок є важливим як визнання необхідності 

враховувати не лише критерій «легальності» (визначеність законом) а й 

«правомірності» (відповідності принципу справедливості й іншим базовим 

принципам права). Такий підхід, перш за все, передбачає аналіз правової ситуації з 

огляду на зміст суспільного (загального) інтересу. 

Проблема балансу суспільного (загального) інтересу та приватних інтересів 

має важливе значення у контексті пострадянських правових традицій, які прямо 

чи опосередковано віддають перевагу інтересу державному, а не суспільному. З 

позиції Європейського суду, такий підхід суперечить базовим засадам сучасних 

уявлень про соціальну правову державу, а тому є неприйнятним [182]. 

Комплексний науковий аналіз практики Європейського суду дає підстави 

для висновку, що допустимими заходами обмеження права безперешкодного 

володіння своїм майном з огляду на суспільні інтереси є накладення арешту на 

майно у зв’язку з його продажем для забезпечення фінансових зобов’язань, 

заборона поділу майна з метою збереження його цілісності, арешт майна особи, 

яка звинувачується у вчиненні злочину. 
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Враховуючи викладене, на нашу думку, законодавчі норми, якими 

встановлюються обмеження права власності не підлягають поширювальному 

тлумаченню. 

В контексті викладеного значний інтерес становить Рішення 

Конституційного Суду України (далі по тексту – КСУ) від 16 жовтня 2008 року 

щодо конституційності положень ст.ст.1, 2, 4, 6 Закону України “Про передачу 

колекції образотворчого мистецтва Акціонерного товариства “Градобанк” у 

державну власність” та Постанови Верховної Ради України “Про визнання 

колекції образотворчого мистецтва національним надбанням України”. 

Дослідивши матеріали справи, Конституційний Суд України дійшов 

висновку, що законодавцем для збереження колекції як “унікальних скарбів 

національної культурної спадщини України” – одночасно застосовано два різних 

правових засоби: визначено правовий режим колекції як об’єкта національного 

культурного надбання і передано колекцію з приватної у державну власність. 

При цьому забезпечення визначеного у Законі суспільно важливого інтересу 

(мети Закону) могло бути досягнуто шляхом застосування лише першого з них – 

визнання колекції об’єктом національного культурного надбання. 

За таких обставин передбачена Законом передача колекції у державну 

власність не може бути визнана винятковим правовим засобом у розумінні вимог 

ч. 5 ст. 41 Конституції України щодо примусового відчуження об’єкта права 

приватної власності. Крім того, в Законі не визначено виконання попереднього і 

повного відшкодування вартості відчужуваного об’єкта приватної власності, що 

відповідно до ч. 5 ст. 41 Конституції України є обов’язковою умовою. Отже, 

законодавцем не дотримано принципу непорушності права приватної власності, 

що мало наслідком протиправне позбавлення цього права. 
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Необхідно додати, що КСУ зазначив, що правовий статус колекції як об’єкта 

національного культурного надбання не позбавляє права власника володіти, 

користуватися та розпоряджатися своїм майном, а лише обумовлює певні 

особливості здійснення власником своїх прав щодо такого об'єкта, які встановлені 

іншими спеціальними законами. З урахуванням наведеного КСУ дійшов висновку, 

що положення ст.1 Закону в частині визнання колекції об’єктом національного 

культурного надбання не порушує вимог ст.ст.8, 13, 41 Конституції України
4
. 

Окрім цього, КСУ зазначив, що Постановою врегульовано ті ж самі, що й у 

Законі, правовідносини правового режиму власності щодо колекції, які відповідно 

до п.7 ч.1 ст.92 Конституції України повинні визначатися виключно законами 

України, а тому Постанова не відповідає вимогам п.7 ч.1 с.92 Конституції 

України. 

У цьому зв’язку доволі актуальним є питання співвідношення положень 

чинного законодавства України, яким встановлено правовий режим власності та 

практики Європейського суду (окрема увага даному питанню приділяється у 

підрозділі 1.3 дисертаційного дослідження – Д.Н.). До того ж, значний науковий 

інтерес становить співвідношення норм чинного законодавства України, яким 

встановлено правовий режим власності та практики національних судів України – 

перш за все, практики Верховного Суду. 

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 360
7 

попередньої редакції Цивільного 

процесуального кодексу України (далі по тексту – ЦПК України) висновок 

Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його 

                                                        
4
 В окремій думці до даного рішення суддя Конституційного Суду України І.П.Домбровський не погодився з даним 

висновком Суду. Так, на думку І.П.Домбровського, про можливість віднесення до такого надбання об’єктів права 

приватної власності у вказаній нормі не йдеться. Таким чином, наведене обґрунтування конституційності 

зазначеного положення статті 1 Закону не має підстав. Таким чином, на думку І.П.Домбровського, Суд, 

досліджуючи це питання, припустився методологічної помилки. 
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постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених 

пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, був обов’язковим для 

всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності 

нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. Висновок щодо 

застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, мав 

враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм 

права. 

Таким чином, постановам Верховного Суду України, прийнятим за 

результатами розгляду справи з підстав, передбачених п. п. 1, 2 ст. 355 ЦПК 

України надавалася прецедентна сила. 

Необхідно звернути увагу, що відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 355 попередньої 

редакції ЦПК України підставою подання заяви про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України було встановлення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних 

зобов’язань при вирішенні даної справи судом. 

Разом з тим, норма ч. 1 ст. 360
7
 попередньої редакції ЦПК України не була 

узгоджена з положеннями Закону України “Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини” оскільки не визначала 

обов’язковості постанов Верховного Суду України, прийнятих за результатами 

розгляду справи з підстави, передбаченої п. 3 ч. 1 ст. 355 попередньої редакції 

ЦПК України. 

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 424 чинної редакції ЦПК підставами для 

перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є встановлення 

міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення 

Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом. 
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Водночас, чинна редакція ЦПК, як і попередня, не передбачає 

«джерельності» постанов суду касаційної інстанції, прийнятих з мотивів 

невідповідності рішень судів попередніх інстанцій, практиці Європейського суду з 

прав людини. 

На нашу думку, цивільне процесуальне законодавство має передбачати 

обов’язковість постанов Верховного Суду України, прийнятих з мотивів 

встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні 

відповідної справи судом. Перш за все, йдеться про порушення Конвенції та 

констатацію даного факту Європейським судом з прав людини. 

Враховуючи викладене вище, вважаємо за необхідне доповнити чинну 

редакцію ЦПК статтею 424
1 
наступного змісту: 

«1. Висновок суду касаційної інстанції щодо застосування норми права, 

викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з 

підстави, передбаченої пунктом 2 частини 3 статті 424 цього Кодексу, є 

обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй 

діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права. 

2. Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові суду 

касаційної інстанції, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при 

застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, 

викладеної у висновках суду касаційної інстанції, з одночасним наведенням 

відповідних мотивів. 

3. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, 

установлену законом.”. 
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В межах дослідження особливостей захисту права власності Європейською 

Конвенцією та національним законодавством України доцільно розглянути 

основні підходи Європейського суду та національних судових органів до підстав 

припинення основного речового права. Зокрема, значний науковий інтерес 

становлять питання запобігання необґрунтованому позбавленню права власності. 

Оскільки право власності визначається найфундаментальнішим речовим 

правом, яке створює основну юридичну передумову для нормального 

функціонування цивільного обороту, законодавство детально регулює підстави 

його припинення, які визначено у ст. 346 ЦК України. 

Наведений у ч.1 зазначеної статті перелік не є вичерпним. Відповідно до ч. 2 

означеної норми право власності може бути припинене також в інших випадках, 

встановлених законом. 

Так, ст. 143 ЗК України передбачає підстави для примусового припинення 

прав на земельну ділянку, ст. 365 ЦК України – припинення права на частку у 

спільному майні за вимогою інших співвласників тощо. 

Разом з тим, факт встановлення законом підстав для позбавлення права 

власності Європейський суд вважає недостатнім для обґрунтування втручання в 

право власності. 

Втручання в право власності, у тому числі й таке, що ґрунтується на законі, 

не повинно порушувати справедливої рівноваги між вимогами інтересів 

суспільства і захистом основних прав особи. 

У правовому висновку Верховного Суду України, зробленому в постанові 

від 18 вересня 2013 р. зазначено, що основною метою ст. 1 Протоколу № 1 є 

попередження свавільного захоплення власності, конфіскації, експропріації та 

інших порушень безперешкодного користування своїм майном. 
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При цьому в своїх рішеннях Європейський суд постійно вказує на 

необхідність дотримання справедливої рівноваги між інтересами суспільства та 

необхідністю дотримання фундаментальних прав окремої людини (наприклад, 

рішення у справі «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» [119], «Федоренко проти 

України» [123]). Необхідність забезпечення такої рівноваги відображено в 

структурі ст. 1. 

Зокрема, необхідним є дотримання обґрунтованої пропорційності між 

застосованими заходами та переслідуваною метою, яку намагаються досягти 

шляхом позбавлення особи її власності. 

Таким чином, особу може бути позбавлено її власності лише в інтересах 

суспільства, на умовах, передбачених законом і загальними принципами 

міжнародного права, а при вирішенні питання щодо можливості позбавлення 

особи власності має бути дотримано справедливу рівновагу між інтересами 

суспільства та правами власника. 

Варто зазначити, що найсуттєвішим обмеженням права власності є 

позбавлення володіння. Відповідно до стандарту, напрацьованого практикою 

Європейського суду, для встановлення відповідності конкретного урядового 

заходу вимогам цього принципу слід дослідити три критерії: чи переслідувало 

позбавлення власності «громадський інтерес»; чи був захід пропорційним 

переслідуваним цілям; чи був такий захід правомірним. 

Підстави припинення права власності можна умовно поділити на дві основні 

групи: 

1) припинення права власності з волі власника ; 

2) примусове припинення права власності. 
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Термін «реквізиція» не є новелою законодавства, це традиційний інститут 

права, відомий ще з дореволюційних часів. У дореволюційному законодавстві 

Російської імперії під “реквізицією” розглядалося примусове придбання майна, 

необхідного для задоволення споживчих потреб армії, з провадженням сплати або 

з видачею квитанції після затвердження тарифів і встановлених цін. 

Відповідно до ст. 353 ЦК України реквізиція визначається як вилучення 

майна власника в інтересах суспільства у випадках стихійних лих, аварій, 

епідемій, епізоотій і при інших обставинах, що носять надзвичайний характер, за 

рішенням державних органів в порядку і на умовах, встановлених законом, з 

виплатою йому вартості майна. 

Необхідно зазначити, що можливість застосування реквізиції передбачена 

також ГК України (стосовно іноземних інвестицій – ч.4 ст.397). 

На думку Т. Є. Крисань, необхідність спеціального закону про реквізицію 

випливає з конституційних приписів (ч.5 ст.41 Конституції України) і 

законодавчих підходів щодо регулювання цих питань. 

Про застосування реквізиції для оптимального поєднання ідеї загального 

блага зі справедливим ставленням до суб’єктів права приватної власності зазначає 

Л.В.Щеннікова. Вона також зосереджує увагу на необхідності врегулювання 

питань реквізиції спеціальним законом [199]. 

Між тим, слід констатувати, що в Україні закон, яким би визначалися умови 

та порядок реквізиції до всіх об’єктів та незалежно від форми власності, не 

прийнято. Як наслідок, держава не сприяє розвитку гарантій прав власника у 

відносинах з приводу реквізиції у системі загальних засад цивільного права щодо 

захисту права власності. 
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На нашу думку, для належного гарантування права власності у разі 

вилучення майна для державних та суспільних потреб та досягнення 

забезпечувальної функції гарантій необхідно у ЦК України встановити вичерпний 

перелік підстав, які надають право проводити реквізицію. Інакше може мати 

ситуація, в якій орган, що приймає рішення про реквізицію, трактуватиме поняття 

«за інших надзвичайних обставин», на власний розсуд, що у свою чергу може 

призвести до зловживання правом. 

Разом з тим, на нашу думку, законодавець має уникати неточностей в 

законодавчій техніці. Зокрема, надання органам державної влади дискреційних 

повноважень зумовлює численні зловживання з боку останніх. 

В контексті викладеного значний інтерес становить з’ясування правової 

природи дискреційних повноважень. 

Визначення дискреційних повноважень міститься в Наказі Міністерства 

юстиції України № 1380/5 від 23 червня 2010 р. «Про затвердження Методології 

проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів» 

[28]. 

В п.1.6 Методології дискреційні повноваження визначаються як сукупність 

прав та обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування, осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 

надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і 

зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливістю вибору на 

власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень, передбачених 

проектом нормативно-правового акта. 

Дискреційні повноваження мають такі ознаки: 
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1) дозволяють органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування) на власний розсуд оцінювати юридичний факт 

(фактичний склад), внаслідок чого можуть виникати, змінюватися або 

припинятися правовідносини; 

2) дозволяють на власний розсуд обирати одну з декількох запропонованих 

у проекті нормативно-правового акта форм реагування на даний юридичний факт; 

3) надають можливість органу (особі, уповноваженій на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування) на власний розсуд обирати міру публічно-

правового впливу щодо фізичних та юридичних осіб, його вид, розмір, спосіб 

реалізації; 

4) дозволяють органу (особі, уповноваженій на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування) обрати форму реалізації своїх повноважень – 

видання нормативного або індивідуально-правового акта, вчинення (утримання 

від вчинення) адміністративної дії; 

5) наділяють орган (особу, уповноважену на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування) правом повністю або частково визначати порядок 

здійснення юридично значимих дій, у тому числі строк та послідовність їх 

здійснення; 

6) надають можливість органу (особі, уповноваженій на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування) на власний розсуд визначати спосіб 

виконання управлінського рішення, у тому числі передавати виконання 

прийнятого рішення підлеглим особам, іншим органам державної влади та 

місцевого самоврядування, встановлювати строки і процедуру виконання. 

Дискреційні повноваження можуть закріплюватися в проектах нормативно-

правових актів такими способами: 



 100 

1) за допомогою оціночних понять, наприклад: «за наявності поважних 

причин орган вправі надати…», «у виключних випадках особа, уповноважена на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може дозволити…», 

«рішення може бути прийнято, якщо це не суперечить суспільним інтересам…» 

тощо; 

2) шляхом перерахування видів рішень, що приймаються органом (особою, 

уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), не 

вказуючи підстав для прийняття того чи іншого рішення або шляхом часткового 

визначення таких підстав; 

3) шляхом надання права органу (особі, уповноваженій на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування) при виявленні певних обставин 

(настанні конкретних юридичних фактів) приймати чи не приймати управлінське 

рішення залежно від власної оцінки цих фактів; 

4) за допомогою нормативних приписів, що містять лише окремі елементи 

гіпотези чи диспозиції правової норми, що не дозволяють зробити однозначний 

висновок про умови застосування нормативного припису або правові наслідки 

застосування такого припису. 

Належним чином встановлені дискреційні повноваження дозволяють 

забезпечити ефективну правозастосовну діяльність органів державної влади та 

місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування. 

На думку Ю. О. Тихомирова, оскільки закон не може регулювати всі 

питання нашого життя, необхідними є легальні механізми гнучкого реагування на 

конкретні ситуації, проблеми, питання. Адміністративний розсуд покликаний 



 101 

забезпечити таке реагування, надаючи відповідні засоби певним особам та 

структурам [14]. 

У справі «Свято-Михайлівська Парафія проти України» [175] Європейський 

суд зазначив, що визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи 

державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці 

повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. 

Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та 

чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який 

розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного 

втручання. 

Також у даному рішенні було зазначено, що Суд ставить під сумнів, що 

положення закону (Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

[27] від 23 квітня 1991 р. – Д.Н.) були «передбачуваними» та надавали достатньо 

гарантій проти свавільного застосування, оскільки він не здатний запобігти 

зловживанню з боку державних органів реєстрації, які мають необмежені 

дискреційні повноваження в реєстраційних питаннях. 

В англійській судовій практиці напрацьовані наступні вимоги до здійснення 

дискреційної влади: 

1) дискреційна влада повинна використовуватися лише для тих цілей, для 

яких вона встановлена (цілі встановлюються нормативно або виводяться з тексту 

законодавчого акта шляхом його тлумачення); 

2) дискреційні рішення повинні прийматися розумно та обґрунтовано. Влада 

повинна бути здатною довести, що вона діяла з урахуванням факторів, що мають 

відношення до справи та ґрунтувалася на адекватній фактологічній базі; 

3) рішення не повинно бути нерозумним, абсурдним або ірраціональним. 
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Відтак, механізм здійснення, способи і термін відшкодування вартості 

реквізованого майна, вилученого майна для державних потреб повинен мати чітку 

правову регламентацію, адже відсутність такого механізму ставить власника у 

вкрай невигідні умови та не гарантує йому очікуваного відшкодування. 

Конфіскація – це безоплатне позбавлення права власності особи на майно за 

рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення у випадках, встановлених 

законом. 

Відповідно до ч.6 ст.41 Конституції конфіскація майна може бути 

застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, 

встановлених законом. Аналогічна норма міститься у ст.354 ЦК України та ст.148 

ЗК України. 

Конфіскація у цивільно-правових відносинах застосовується як наслідок 

вчинення правочину, який порушує публічний порядок, вчинений з метою, що 

суперечить інтересам держави і суспільства (ч.3 ст.228 ЦК України) і за ГК 

України – як наслідок визнання недійсним господарського зобов'язання (ст.208). 

На думку О.В.Дзери, норма ст.354 ЦК України виявилася позбавленою 

реального змісту, адже у новому ЦК України відсутні норми, які б передбачали 

конкретні підстави для застосування “цивільно-правової конфіскації” майна. 

Законодавчий вакуум в ЦК щодо конкретних підстав конфіскації майна 

заповнений нормами інших галузей законодавства, зокрема кримінального, 

адміністративного, митного [211]. 

Необхідно додати, що цивільно-правова конфіскація не є санкцією в 

розумінні приватного права. Перш за все, це пов’язано з тим, що, особа-

правопорушник не позбавляється належного їй об’єкта права власності на користь 

держави.  
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На нашу думку, конфіскацію в розумінні ЦК України необхідно 

кваліфікувати виключно в якості особливої підстави припинення права власності. 

Зокрема, норма про конфіскацію може розглядатися як бланкетна та відсилати до 

відповідних публічно-правових норм (наприклад, санкція відповідної статті 

особливої частини кримінального кодексу передбачає позбавлення особи майна, а 

відповідна норма цивільного кодексу передбачає, що в такому випадку право 

власності припиняється в розумінні права приватного). 

Значний науковий інтерес в контексті викладеного становить норма статті 

170 Кримінального процесуального кодексу України відповідно до якої арешт 

майна визначається як тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом 

порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, 

розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність 

підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає 

спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх 

осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, 

стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої 

конфіскації майна. 

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи 

розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, 

юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового 

характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. 

Арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-

якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, 

що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших 

фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні 
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права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи 

рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. 

Звертає на себе увагу визначення арешту як тимчасового позбавлення права 

на відчуження, розпорядження та (або) користування майном. Означена дефініція 

жодним чином не узгоджується з існуючими цивілістичними концепціями змісту 

права власності: на нашу думку, законодавець припустився системної помилки 

при співвідношенні понять «відчуження» та «розпорядження», які співвідносяться 

як видове та родове поняття відповідно. 

До того ж, цитованим законом не передбачено позбавлення власника права 

володіння відповідним майном – натомість йдеться про позбавлення права 

користування. 

Враховуючи викладене вважаємо за необхідне внести відповідні зміни до 

Кримінального процесуального кодексу України, визначивши арешт майна як 

тимчасове позбавлення права володіння, користування та розпорядження майном, 

щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно набуте злочинним 

шляхом. 

 

2.2. Принципи захисту права власності у практиці 

Європейського суду з прав людини 

Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях постійно розвиває 

положення про права власності, закріплені у ст. 1 Протоколу № 1, і встановлює 

основні стандарти правового регулювання права власності, свого роду «правову 

оболонку суб’єктивного права власності»
 
[180]. 
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Враховуючи норму ст. 1 Першого Протоколу на державу покладається 

зобов’язання належним чином регламентувати відносини власності, застосовувати 

необхідні заходи для того, щоб суб’єктивне право власності було ефективним. 

Отже, законні гарантії права власності, враховуючи базові міжнародні 

стандарти, базуються на наступних основоположних принципах права: 

1. Верховенство права; 

2. Баланс приватних і публічних інтересів; 

3. Судовий захист; 

4. Принцип законності; 

5. Принцип рівноправності; 

6. Принцип справедливості. 

7. Принцип «доброго врядування». 

Варто зауважити, що при захисті права власності Європейський суд 

посилається на загальноправові принципи, якими він «оперує» при захисті інших 

конвенційних прав. 

Аналізуючи компетенцію держави, що обмежує правомочності власника, 

встановлені міжнародним співтовариством, слід зазначити наступне: 

1) право власності гарантується, а його зміст і обмеження встановлюється 

законом; 

2) власність зобов’язує, її використання не повинно суперечити публічному 

інтересу; 

3) позбавлення власності допускається лише з мотивів суспільної 

необхідності на підставі закону, який регулює порядок та розмір відшкодування 

власнику витрат, пов’язаних з позбавленням останнього його власності. 
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Відшкодування повинно встановлюватися шляхом справедливого визначення 

інтересів суспільства та заінтересованих осіб. 

Важливе значення має дослідження принципу законності, оскільки саме він 

використовується Європейським судом як критерій правомірності втручання 

держави у здійснення права власності. 

Так, у справі “Броньовські проти Польщі” [112], заявник стверджував, що 

незабезпечення державою реалізації ним свого права на майнову компенсацію 

несумісне, за своєю суттю, з її загальним правовим обов’язком забезпечити 

реалізацію прав, визнаних законом і, зокрема, створення умов для відповідної 

реалізації. 

Стосовно обмежень, які встановлювалися щодо здійснення заявником 

свого права, він зазначав, що їх було впроваджено шляхом введення в дію низки 

законодавчих актів, серед яких були земельно-адміністративний Закон 1997 року 

та Поправка 2001 року. 

На думку заявника, ці закони не відповідали положенням Конституції і, як 

наслідок, були несумісними з правопорядком в цілому. Незважаючи на цей факт і 

позицію Конституційного суду, який дійшов висновку про необхідність усунення 

перешкод для реалізації репатріантами Забужжя належних їм прав, держава і 

надалі запроваджувала неконституційні закони. 

Таким чином, на думку заявника, підстави для висновку, що органи влади 

здійснювали свої повноваження відповідно до принципу законності, були відсутні. 

Уряд не вбачав жодного прояву незаконності у діях держави, оскільки, як 

зазначено в поясненнях Уряду Польщі, будь-якого втручання у право заявника на 

мирне володіння майном не було. 

Європейський суд зазначив, що оскільки дії та бездіяльність Польської 

держави можна кваліфікувати як втручання чи обмеження стосовно реалізації 
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заявником права на мирне володіння своїм майном, ці дії та бездіяльність були 

передбачені законом у значенні ст.1 Першого Протоколу. Цілі, які ставила перед 

собою держава при введенні в дію законодавчих актів, що перешкодили 

заявникові реалізувати своє право на майнову компенсацію, полягали, як свідчать 

відповідні судові рішення, у відновленні місцевого самоврядування та 

реструктуризації сільськогосподарської системи. 

Суд зазначив, що не має сумніву в тому, що під час політичних, 

економічних і соціальних перетворень, через які пройшла Польща за останні роки, 

перед органами влади стояла необхідність вирішити такі питання. Таким чином, 

Європейський суд погодився, що держава-відповідач мала законне право вживати 

заходів для досягнення цих цілей, виходячи із загальних інтересів суспільства. 

Принцип верховенства права, на якому базується Конвенція, та принцип 

законності, про який зазначено в статті 1 Першого Протоколу, вимагає від держав 

не лише поважати і застосовувати, у передбачуваний і узгоджуваний спосіб, 

запроваджені ними закони, але і забезпечувати правові та практичні умови для 

втілення їх в життя. 

В контексті цієї справи обов’язок органів влади Польщі полягав в усуненні 

існуючої невідповідності між буквою закону і впроваджуваною державою 

практикою, яка перешкоджала ефективному здійсненню заявником свого права 

власності. Ці принципи також вимагали від Польської держави виконати 

законодавчі обіцянки, які вона взяла щодо розв’язання проблеми відшкодувань 

репатріантам Забужжя. 

За результатами розгляду означеної справи Європейський суд підтвердив 

право заявника на компенсацію у зв’язку з позбавленням його власності. Зокрема, 

Суд зазначив, що остаточної компенсації все ще не виплачено, а це є втручанням у 

право заявника на мирне володіння майном. 
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Разом з тим, Суд зазначив, що не повноважний розглядати питання 

визначення розміру компенсації. 

У цілях принципу законності Європейський суд мав визначити, чи було 

дотримано справедливого балансу між вимогами загального інтересу 

громадськості і захистом основних прав особи. Він визнав, що втручання, по суті, 

мало законну мету, оскільки не можна вважати нераціональним, що держава бере 

до уваги свої економічні та бюджетні ресурси, здійснюючи широкомасштабну 

земельну реформу, економічні та соціальні цілі якої не підлягають сумніву. 

Однак Суд зауважив, що минуло вже двадцять чотири роки, а заявник все 

ще не отримав остаточної компенсації, навіть попри те, що така компенсація 

передбачалася національним законодавством5. 

Зважаючи на відсутність будь-яких дієвих національних засобів правового 

захисту, які б надали змогу забезпечити реалізацію суб’єктивних прав заявника, 

Суд зазначив, що заявнику довелося нести особливий, надмірний тягар, який 

порушив необхідний справедливий баланс між загальним інтересом, з одного 

боку, та захистом права на мирне володіння майном – з іншого. Відтак, Суд 

дійшов висновку, що мало місце порушення ст.1 Першого Протоколу. 

Можна зробити висновок, що найважливіша вимога ст.1 Першого 

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

мирне володіння майном має бути законним. Позбавлення власності має 

відбуватися виключно на умовах, передбачених законом, а держави мають право 

здійснювати контроль за користуванням майном шляхом прийняття відповідних 

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

Конвенції. 

                                                        
5
 Необхідно зазначити, що питання тривалості часу Європейський суд зазвичай відносить до виклюної компетенції 

держави. 



 109 

Зі змісту ст.1 Першого Протоколу зрозуміло, що, по-перше, йдеться про 

захист прав будь-якої фізичної особи, незалежно від того, чи така особа має 

громадянство держави, дії якої оскаржує. Наприклад, кілька справ, у яких Суд 

визнав порушення ст.14 Конвенції (заборона дискримінації) у зв’язку з майновими 

правами, передбаченими ст.1 Першого Протоколу, були пов’язані саме з 

відмінностями в регулюванні національним законодавством отримання пенсії 

громадянами відповідної держави та іноземцями. Відповідно, заявниками в таких 

справах були саме іноземці. 

Крім того, фізична особа може розраховувати на захист своїх майнових 

прав незалежно від того, чи отримала вона їх як приватна особа або у зв’язку із 

виконанням публічних повноважень. Так, у справі «Колишній король Греції та 

інші проти Греції» [172] заявником був колишній король Греції, який звернувся з 

вимогою захисту майна, отриманого ним від держави за часів його правління. 

У справі «Зубко та інші проти України» [123] Європейський суд розглянув 

скарги трьох діючих суддів та одного судді у відставці стосовно затримок у 

виплаті їхньої заробітної плати. При цьому стосовно трьох діючих суддів 

Європейський суд відхилив скарги про порушення їхнього права на справедливий 

судовий розгляд, зважаючи на існуючу на той момент практику Суду, що не 

визнавала можливості застосування ст.6 Конвенції до трудових спорів державних 

службовців. Однак Європейський суд визнав порушеним їхнє право власності на 

несплачену заробітну плату та зобов’язав державу сплатити затримані суми і 

компенсувати завдану суддям моральну шкоду. 

Оскільки в ст.1 Першого Протоколу йдеться про право приватної власності, 

мається на увазі, що заявниками можуть бути як фізичні особи, так і юридичні 

особи (юридичні особи приватного права в розумінні українського законодавства). 
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Основоположним принципом, який регулює суб’єктивну сторону права 

власності, є принцип рівноправності – всі особи мають рівні юридичні 

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

кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного або 

соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, 

народження або інших обставин (ст. 14 Конвенції). 

Необхідно зазначити, що ст.1 Першого Протоколу є єдиною статтею 

Конвенції, яка передбачає захист прав юридичних осіб. Згідно з цим принципом 

юридичні особи мають такі самі права стосовно свого майна, на них поширюється 

такий самий режим права власності, як і на фізичних осіб. 

Стосовно України Європейський суд визнавав порушення права власності 

таких юридичних осіб, як ТОВ «Терем» [172], СП «Агротехсервіс» [145] та ін. 

Варто зазначити, що місце реєстрації «потерпілих» юридичних осіб, не має 

значення. 

Зокрема, у справі «Компанія «Регент» проти України» [135] держава була 

визнана винною в порушенні майнових прав юридичної особи, зареєстрованої на 

Сейшельських островах. 

Важливо звернути увагу на те, що не будь-яка юридична особа може 

звертатись до Європейського суду. Йдеться про те, що відповідна юридична особа 

повинна відповідати вимогам, передбаченим ст.34 Конвенції, тобто, бути 

недержавною організацією [158]. 

Значний інтерес становить питання застосування ст.1 Першого Протоколу 

щодо прав акціонерів корпоративних компаній на звернення до Суду з вимогою 

про захист порушеного права власності відповідних компаній. Необхідно 

зазначити, що власністю акціонера є його частка в статутному капіталі компанії. 
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Водночас, учасники безпосередньо не володіють майном, власником якого є 

товариство. 

Обмеження корпоративних прав є втручанням у право власності акціонера, 

яке може призвести до визнання Європейським судом порушення ст.1 Протоколу 

№1. В контексті викладеного значний інтерес становить питання чи втручання у 

майнові права юридичної особи тотожне втручанню в права акціонера. 

Європейський суд зазначає, що за загальним правилом акціонери компанії, 

включаючи мажоритарних, не можуть вважатись жертвами порушень прав 

безпосередньо юридичної особи. Відповідну позицію Суд виклав, зокрема, у 

своєму рішенні у справі «Агротексім» та інші проти Греції» [140]. 

Разом з тим, в означеній вище справі Європейський суд зазначив, що 

проникнення під корпоративну вуаль або невзяття до уваги змістовної 

характеристики юридичної особи може бути обґрунтованим тільки за виключних 

обставин, наприклад, коли абсолютно чітко було встановлено, що компанія не 

могла звернутись до конвенційних органів через власні органи, які сформовані 

відповідно до її статутних документів. 

Під «проникненням під корпоративну вуаль» слід розуміти напрацьовані 

судовою практикою або встановлені законом винятки з принципу власної волі 

юридичних осіб, коли суди не враховують принцип майнової відокремленості 

юридичної особи та визнають її учасників відповідальними за дії компанії. 

Однак у практиці Європейського суду цей термін отримав зовсім інше 

забарвлення, коли Суд, не звертаючи уваги на той факт, що формально 

потерпілою від порушень права власності була компанія, приймає та розглядає 

заяву від акціонерів так, ніби дії держави безпосередньо стосуються їх прав. 
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Подальша практика Європейського суду встановила доволі жорсткі критерії 

«проникнення під корпоративну вуаль». 

Так, у справі «Кредитно-індустріальний банк проти Чеської Республіки» 

[139] до суду від імені банку звернувся його мажоритарний акціонер та колишній 

голова ради директорів. Він оскаржував призначення державою тимчасового 

адміністратора банку. 

Європейський суд визнав, що в такій ситуації, коли банк був позбавлений 

можливості самостійно, поза волею держави звертатись до Суду, та зважаючи на 

те, що заява стосувалася саме, нібито, необґрунтованого призначення 

адміністратора, заява від власника більшості акцій може вважатись такою, що 

подана самим банком. 

У справі «Пайн Велі Девелопмент Лтд. та інші проти Ірландії» [109] 

Європейський суд визнав єдиного власника компанії та, одночасно, її 

генерального директора потерпілим від втручання у майнові права компанії. 

Обґрунтування такого рішення було доволі лаконічним. Так, Суд зазначив, що 

власник мав намір використати компанію як засіб реалізації своїх девелоперских 

планів і тому було б неприйнятним розрізняти вплив заборони будівництва на 

ділянці землі, що належала компанії, окремо на нього та на його компанію. 

Таким чином, коли фізична особа повністю володіє компанією та керує її 

діяльністю, Європейський суд схильний розглядати таку компанію як засіб 

реалізації економічних цілей такої фізичної особи та не розрізняє їхні інтереси. 

При цьому необхідно зазначити, коли у компанії є більше одного власника із 

суттєвими частками, Суд не застосовуватиме такий підхід, навіть якщо всі 

учасники компанії підпишуть заяву. 
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Необхідно зазначити, що фізичні особи можуть звертатись за захистом своїх 

прав незалежно від їхнього громадянства та наявності у них державно-владних 

повноважень. Водночас, юридичні особи можуть звертатись незалежно від місця 

реєстрації, але організації, які мають відношення до державно-адміністративного 

управління, в тому числі підприємства, які повністю контролюються державою та 

виконують державно-адміністративні функції, не можуть бути заявниками щодо 

порушень ст.1 Протоколу №1. 

У справі «Рисовський проти України» [273] Європейський суд виклав окремі 

стандарти діяльності суб’єктів владних повноважень, зокрема, розкрив зміст 

принципу «доброго врядування». 

Так, на думку Європейського суду, принцип «належного урядування» 

передбачає, що у разі, коли йдеться про питання загального інтересу, зокрема, 

якщо справа впливає на такі основоположні права людини, як майнові права, 

державні органи повинні діяти вчасно та в належний і якомога послідовніший 

спосіб. Зокрема, на державні органи покладено обов’язок запровадити внутрішні 

процедури, які посилять прозорість і ясність їхніх дій, мінімізують ризик помилок 

і сприятимуть юридичній визначеності у цивільних правовідносинах, які 

зачіпають майнові інтереси. 

Принцип «належного урядування», як правило, не повинен перешкоджати 

державним органам виправляти випадкові помилки, навіть ті, причиною яких є 

їхня власна недбалість. Будь-яка інша позиція була б рівнозначною, inter alia, 

санкціонуванню неналежного розподілу обмежених державних ресурсів, що саме 

по собі суперечило б загальним інтересам. З іншого боку, потреба виправити 

минулу «помилку» не повинна непропорційним чином втручатися в нове право, 

набуте особою, яка покладалася на легітимність добросовісних дій державного 

органу. Іншими словами, державні органи, які не впроваджують або не 
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дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати 

вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов’язків. 

Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму 

державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони 

стосуються. У контексті скасування помилково наданого права на майно принцип 

«належного урядування» може не лише покладати на державні органи обов’язок 

діяти невідкладно, виправляючи свою помилку, а й потребувати виплати 

відповідної компенсації чи іншого виду належного відшкодування колишньому 

добросовісному власникові. 

 

Висновки до розділу 2 

За результатами викладеного в межах даного розділу дисертаційного 

дослідження можна зробити наступні висновки. 

1. Факт встановлення законом підстав для позбавлення права власності 

Європейський суд вважає недостатнім для обґрунтування 

правомірності втручання в право власності. Втручання в право 

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

повинно порушувати справедливої рівноваги між вимогами 

інтересів суспільства і захистом основних прав особи. 

2. Особу може бути позбавлено її власності лише в інтересах 

суспільства, на умовах, передбачених законом і загальними 

принципами міжнародного права, а при вирішенні питання про 

можливість позбавлення особи власності має бути дотримано 

справедливої рівноваги між інтересами суспільства та правами 

власника. 
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3. Цивільно-правова конфіскація не є санкцією, що обґрунтовується 

юридичною природою позбавлень майнового характеру, яких 

зазнає особа-правопорушник. При цьому конфіскацію 

запропоновано розглядати виключно як особливу підставу 

припинення права власності. 

4. Законні гарантії права власності базуються на наступних 

основоположних принципах права: а) верховенство права; б) 

баланс приватних і публічних інтересів; в) судовий захист; г) 

принцип законності; ґ) принцип рівноправності; д) принцип 

справедливості; е) принцип «доброго врядування». 

5. Основоположним принципом, який регулює суб’єктивну сторону 

права власності, є принцип рівноправності. Стаття 1 Протоколу № 

1 є єдиною статтею Конвенції, яка безпосередньо передбачає 

захист прав юридичних осіб. Згідно з цим принципом юридичні 

особи мають такі самі права стосовно свого майна, на них 

поширюється такий самий режим права власності, як і на фізичних 

осіб. 

6. Встановлення у національному законодавстві України обмежень права 

власності має обумовлюватися, перш за все, принципом 

справедливості, що передбачає не лише обґрунтованість обмежень, 

а й збалансованість їх застосування, адже кожна з осіб, майнові 

права якої обмежені, вправі вимагати правомірності відповідного 

обмеження власних прав та свобод та законних інтересів. 
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Розділ 3. ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА МЕЖІ 

ДЕРЖАВНОГО ВТРУЧАННЯ У ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ У 

ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

3.1. Особливості гарантій захисту права власності у практиці 

Європейського суду з прав людини 

Основною гарантією захисту права мирного володіння майном є можливість 

звернення за захистом порушеного, невизнаного або оспорюваного права до суду, 

зокрема до Європейського суду та, у випадку наявності позитивного рішення, 

можливість наступного його виконання в Україні. 

Означена вище гарантія передбачена Конвенцією, а також законами 

України, що прийняті на виконання зобов’язань України за Конвенцією. 

Таким чином, вичерпавши всі національні юридичні засоби захисту права на 

мирне володіння майном, особа право якої порушене, не визнається або 

оспорюється може звернутися за захистом такого права до Європейського суду. 

Необхідно зазначити, що звернення до Європейського суду допускається і 

без вичерпання всіх національних засобів захисту права. Так, за умови що Суд 

визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право 

відповідної держави-учасниці передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у 

разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію. 

Визнаючи право кожного на безперешкодне користування своїм майном, 

ст.1 Протоколу №1 до Конвенції по суті є гарантією права власності. Про це 

свідчать слова “майно”, “власність”, “користування власністю”. 
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Якщо Європейський суд винесе рішення про прийнятність справи і прийме 

таку справу до розгляду, рішення суду буде прийматися на основі аналізу трьох 

критеріїв. 

Такий аналіз вперше будо проведено Європейським судом у справі 

Спорронг і Льоннрот проти Швеції [119], після проведення такого аналізу Суд 

дійшов висновку, що стаття 1 Першого Протоколу має три окремі норми. Разом з 

тим, як вже зазначалося раніше, хоча ці три норми і є “окремими”, вони пов’язані 

між собою. Рішення Європейського суду по цій справі є одним із найважливіших 

рішень Суду у зв’язку із застосуванням ст.1 Першого Протоколу. 

Справа стосувалася права власності на будівлі та земельну ділянку у центрі 

Стокгольму в Швеції. Органи виконавчої влади прийняли рішення про те, що дане 

майно необхідне для розвитку міста і, таким чином, застосували види заходів, що 

призвели до порушення права на мирне володіння майном: дозвіл на 

експропріацію (який означав, що в подальшому за необхідністю майно може бути 

піддане експропріації) а також заборону будівництва. 

Щодо одного з об’єктів права власності було видано дозвіл на 

експропріацію строком на 23 роки та заборону будівництва строком на 25 років. 

Щодо іншого об’єкта права власності було видано дозвіл на експропріацію 

протягом 8 років та заборону будівництва строком на 12 років. Протягом часу 

коли такі заходи мали місце, очевидно, продати, або будь-яким іншим чином 

відчужити таке майно стало набагато важче. 

Зрозуміло, що власне факт видання дозволу на експропріацію залишив 

майно у стані невизначеності. На практиці виявилось, що можливості реалізувати 

означене майно, розпорядитися про передання права на його використання іншій 

стороні або розпорядитись ним іншим чином – неможливо. Також виявилося 
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складним прийняття рішення стосовно необхідності вкладання коштів в ремонт чи 

модернізацію. Це невигідне становище, породжене чинним дозволом на 

експропріацію, напевно, більш ускладнилось тим, що судове провадження не було 

порушено протягом тривалого часу. 

Власники не отримали жодної компенсації за час, коли відбувалося 

втручання у право на мирне володіння майном з боку держави, відповідне майно 

не могло бути продане або будь-яким чином відчужене чи поліпшене. Власники 

майна звернулися зі скаргою до Європейського суду щодо порушення свого права 

на мирне володіння майном. 

Відповідаючи на питання, чи сталося власне порушення права на мирне 

володіння майном, представники Уряду стверджували, що вказані вище заходи 

були лише частиною містобудівної програми та ніяким чином не могли стати на 

заваді мирному володінню майном, оскільки, титул права власності залишався за 

особами-позивачами. 

Проте Європейський суд відкинув цей аргумент, мотивуючи це тим, що, 

незважаючи на те, що формально титул права власності зберігався за позивачами, 

можливість реалізації належного заявникам права власності була значно 

обмежена. Розглядаючи позов, Суд дійшов висновку, що в ст.1 Першого 

Протоколу Конвенції містить три окремі норми. 

При розгляді Судом справ, в яких виявляється порушення норми ст.1 

Першого Протоколу, Суд виходить з аналізу трьох частин норми у їх сукупності: 

1) принцип мирного володіння майном; 2) порушення такого принципу; 3) 

контроль за здійсненням права на мирне володіння майном. 

Для застосування принципу мирного володіння майном необхідні наступні 

умови: 1) наявність майна у значенні, яке надається йому ст.1 Першого Протоколу 
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а також практикою Європейського суду; 2) наявність порушення (обмеження, 

невизнання або будь-якого іншого втручання у мирне володіння власністю особи); 

3) наявність контролю за її використанням. 

Лише після детального аналізу наведених вище понять Суд вирішує чи 

відбулося порушення мирного володіння власністю на основі кожного нового 

рішення. 

Для вирішення питання щодо втручання у мирне володіння (або 

позбавлення права власності) необхідно розглянути не лише формальну 

експропріацію чи позбавлення правового титулу, але також дослідити у повній 

мірі обставини справи, щоб дійти висновку чи відбулося втручання у право 

мирного володіння майном чи позбавлення такого права de facto. 

Такий підхід співпадає з підходом у міжнародному приватному праві, 

відповідно до якого заходи, вчинені державою, які можуть становити втручання у 

право власності таким чином, що відповідне право стане настільки неможливим 

для реалізації (непотрібним) що воно може вважатися експропрійованим, навіть 

якщо саме майно та права на нього формально належать власнику і експропріація 

не відбувалася de iure [135]. 

Яскравим прикладом фактичної експропріації майна є справа 

“Папаміхалополус проти Греції” [110]. 

Так, заявники у даній справі були власниками великої земельної ділянки, що 

становила значну цінність. Ця ділянка включала пляж, а в 1963 році власники 

отримали дозвіл Офісу з питань туризму у Греції на побудову готельного 

комплексу на даній ділянці. Через деякий час у Греції було проголошено 

диктаторський режим, і в серпні 1967 року, ділянка була примусово передана у 

власність Морського флоту. Заявник намагався повернути собі ділянку, але марно. 
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Морський флот здійснював будівництво воєнно-морської бази на землі та базу 

відпочинку для офіцерів. 

Незважаючи на значну кількість судових розглядів у Греції та декілька 

пропозицій з боку держави стосовно заміни вилученої ділянки на іншу, ніякої 

компенсації не було надано заявникам раніше 1990-х років, коли заявник подав 

скаргу до Європейського суду. 

Суд дійшов висновку про те, що втручання у право мирного володіння 

майном може розглядатися як триваюче порушення, що відбувалося з 1967 року. 

До того ж Європейський суд зазначив, що в означеному випадку не було 

контролю з боку держави, тому третє правило ст.1 Першого Протоколу не могло 

бути застосоване. Стосовно другого правила, то земельна ділянка формально 

ніколи не піддавалася експропріації, оскільки титул права власності не був 

переданий від заявників будь-кому іншому. 

Але, з огляду на призначення Конвенції для захисту прав, які були 

«дійсними та ефективними», такий захист мав надаватися незалежно від того, чи 

відбулась фактична експропріація. Даний принцип також застосовувався у справі 

“Брумареску проти Румунії” [71], в якій Європейський суд проголосив, що для 

встановлення факту експропріації недостатньо дивитись на обставини, що є 

очевидними, а розглядати ситуацію у комплексному поєднанні фактичних 

обставин. 

У даній справі батьки заявника побудували будинок у Бухаресті у 1939 році. 

У 1950 році будинок було націоналізовано відповідно до законодавчих змін. У 

1974 році будинок було продано державою двом братам, які колись жили у 

будинку у якості власників. У 1993 році заявник звернувся до суду з позовом в 

якому просив визнати націоналізацію будинку недійсною, на підставі того, що 
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його батьки підпадали під виняток, встановлений законодавчим актом з питань 

націоналізації, оскільки батьки були безробітними. 

Суд першої інстанції задовольнив позов заявників та передав будинок 

позивачеві. Позивач продовжив проживати у ньому та сплачував податки. Але 

Генеральний Прокурор, діючи від імені братів, які придбали будинок після 

націоналізації, подав від їхнього імені скаргу до Верховного Суду. 

Верховний Суд скасував рішення суду першої інстанції, вказавши на те, що 

заявник не мав права власності на будинок, і брати, які легально придбали 

будинок після його націоналізації мали повернути дану будівлю собі. Коли справа 

надійшла на розгляд Європейського суду, Суд зазначив, що заявник у даному 

випадку мав право власності на будинок, у вигляді рішення суду першої інстанції, 

який встановив, що націоналізація майна відбулась за відсутності жодних 

правових підстав, а, отже, має бути скасованою. 

Таким чином, Суд дійшов висновку про те, що рішення Верховного Суду, 

прийняте на користь братів, становило порушення права мирного володіння 

майном [71]. 

При цьому Суд застосував правило, відповідно до якого необхідно 

дослідити чи справді заявник був позбавлений свого майна, а, оскільки у даній 

справі відбулось порушення, то друге правило підлягало застосуванню. Суд 

зазначив, що заявник не міг більше фактично користуватися будинком. 

Отже, незважаючи на те, чи відбувся формальний перехід права власності, 

наявність фактичної експропріації власності визначається, виходячи із фактичних 

обставин справи. 

Перш за все, варто зазначити, що принцип мирного володіння майном для 

держави означає не лише обов’язок утримуватися від певних дій, що можуть 
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призвести до втручання у право особи на мирне володіння майном, а і певних 

позитивних дій, які необхідні та є умовами мирного володіння майном, що 

випливає з того, що держава зобов’язана гарантувати кожному, хто перебуває під 

її юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі I Конвенції [142]. 

Так, Суд стверджує, що виконання цього загального обов’язку може 

означати виконання позитивних обов’язків, що випливають з необхідності 

забезпечення ефективної реалізації гарантованих Конвенцією прав. 

З контексту ст.1 Першого Протоколу випливає, що ці позитивні обов’язки 

можуть вимагати від держави вжиття необхідних заходів для захисту права 

власності. Позитивні обов’язки держави з захисту майнових прав можуть полягати 

у здійсненні ефективного контролю (курсив наш – Д.Н.) щодо провадження у 

справах. 

У такому випадку, Суд має дослідити, чи була неспроможність 

національних органів здійснити ефективний контроль над процедурою виконання 

рішення та використати всі доступні засоби для його виконання, сумісна з правом 

заявника на мирне володіння його майном [176]. 

Обов’язок забезпечувати ефективну реалізацію прав, захищених 

Конвенцією, має бути результатом позитивних обов’язків держави. За цих 

обставин держава не може залишатись пасивною та не має підстав розрізняти дії 

та бездіяльність [54]. 

Що стосується права, гарантованого ст.1 Першого Протоколу, ці позитивні 

зобов’язання повинні встановлювати певні засоби, потрібні для захисту права 

власності, навіть у справах, де судове провадження стосується приватних осіб або 

підприємств. Це значить, що держава, зокрема, має обов’язок забезпечувати, щоб 
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процедура, закріплена у законодавстві про виконання рішень, що набрали 

законної сили, і про провадження у справах були підконтрольними. 

Суд загалом вважає, що бездіяльність держави та неспроможність 

національних судів здійснювати відповідний контроль над ситуацією призводять 

до створення постійної непевності щодо виконання рішень на користь заявників і 

виплат належного їм боргу. 

В контексті викладеного звертає на себе увагу позиція Конституційного 

Суду України, який у рішенні №3-рп/2003 від 30 січня 2003 року [228] дійшов 

висновку, що правосуддя за своєю суттю визначається таким лише за умов, що 

воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в 

правах. 

Слід зазначити, що межі між позитивними і негативними обов’язками 

держави, передбаченими ст.1 Першого протоколу, не піддаються точному 

визначенню. Попри все, ці два обов’язки вимагають застосування однакових 

принципів. І у випадку, коли справа аналізується під кутом зору позитивного 

обов’язку держави, і у випадку визначення правомірності втручання державного 

органу влади суттєвої відмінності в застосовних критеріях немає. В обох випадках 

необхідно подбати про забезпечення справедливої рівноваги між конкуруючими 

інтересами відповідної особи та суспільства в цілому. 

Також логічним буде стверджувати, що цілі, зазначені в цьому положенні, 

можуть мати певне значення для визначення того, чи було забезпечено рівновагу 

між вимогами залучених суспільних інтересів і фундаментальним правом заявника 

на власність. У кожному з цих контекстів держава користується певною свободою 

самостійного оцінювання при визначенні заходів, потрібних для забезпечення 

дотримання Конвенції. 
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Значну увагу Суд приділяє, зокрема, забезпеченню державою можливості 

судового захисту порушеного права, так держава має зобов’язання, що 

передбачають певні заходи, необхідні для захисту права власності і, зокрема, 

зобов’язання забезпечувати судову процедуру, що містила б необхідні 

процесуальні гарантії і, таким чином, дозволяла національним судам ефективно та 

справедливо вирішувати всі можливі спори між приватними особами. 

Інакше кажучи, для забезпечення дотримання принципу мирного володіння 

майном, держава має забезпечити дотримання права на справедливий і публічний 

розгляд справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом, потреба в якому виникає внаслідок порушення права на 

мирне володіння майном. За умови відсутності відповідності даній вимозі Суд 

може констатувати порушення такого права. 

Мирне володіння майном також випливає з надання (або неперешкоджання 

державою щодо такого отримання) матеріальної компенсації шкоди у ході 

судового розгляду справи. У випадку, якщо судом призначається певна 

матеріальна компенсація, то неможливість отримання такої компенсації (з вини 

органів державної влади) вважається порушенням права на мирне володіння 

майном. 

Так, у справах “Дрон проти Франції” [124] та “Моріс проти Франції” [172] 

судами у проміжних рішеннях було присуджено компенсацію позивачам за 

помилковий діагноз, що було встановлено лікарнею, але отримати таку 

компенсацію позивачі не могли з огляду на прийнятий у Франції закон. Таким 

чином, Суд відзначив, що згаданий закон перешкодив заявникам реалізувати 

право на компенсацію шкоди, яке було підтверджене відповідно до законодавства, 
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чинного на час заявлення компенсаційних вимог. Відтак, цей закон становив 

втручання у право заявників на володіння своїм майном. 

Відсутність процесуальних гарантій щодо можливості захисту свого права 

на мирне володіння майном, яке призводить власне до порушення такого права 

визнається втручанням у право мирного володіння майном особи [167]. 

Відповідно до більшості рішень Суду, неможливість для заявника отримати 

результат виконання рішення суду, винесеного на його користь, становить 

втручання у право на мирне володіння майном [72]. Фактичне невиконання 

рішення суду, яке було прийняте на користь заявника вважається порушенням ст.1 

Першого Протоколу до Конвенції, незважаючи на причини з яких сталося таке 

невиконання, заборгованість за рішенням становить власність в розумінні ст.1 

Першого Протоколу, а значна затримка у наданні такої заборгованості становить 

порушення права власності [76]. 

Також, необхідно зазначити, що, за загальною практикою Суду, відсутність 

у держави коштів для відшкодування шкоди не є підставою для визнання 

правомірною відсутності відповідної компенсації [150]. Тут, на думку Суду, 

право, передбачене ст.6 Конвенції включає в себе забезпечення виконання 

рішення, яке було ухвалено за результатом судового розгляду. Ефективний захист 

права на мирне володіння майном включає право на виконання судового рішення 

без невиправданих затримок [135]. 

У такому ж контексті відсутність у заявника можливості домогтися 

виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить втручання у 

право на мирне володіння майном, як це передбачено першим реченням першого 

пункту ст.1 Першого протоколу. 
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Відповідно, якщо затримка при виплаті “судової” заборгованості у 

виконанні обов’язкового для виконання судового рішення булла значною та 

необґрунтованою, така затримка може становити порушення Конвенції. 

Обґрунтованість такої затримки має оцінюватися з урахуванням, зокрема, 

складності виконавчого провадження, поведінки власне заявника та компетентних 

органів, а також суми і характеру присудженого судом відшкодування [158]. 

Оцінюючи обґрунтованість затримки у виконанні судового рішення, слід 

належним чином врахувати той факт, що затримку, яка становила один рік і 

чотири місяці, у виплаті грошової компенсації, призначеної судовим рішенням, 

винесеним проти державного органу, Суд визнав надмірною [164]. 

Суд також зазначає, що саме на державу покладено обов’язок дбати про те, 

щоб остаточні рішення, винесені проти її органів, установ чи підприємств, які 

перебувають у державній власності або контролюються державою, виконувалися 

відповідно до зазначених вище вимог Конвенції [127]. 

Держава не може виправдовувати нестачею коштів невиконання судових 

рішень, винесених проти неї або проти установ чи підприємств, які перебувають в 

державній власності або контролюються державою [142]. Держава несе 

відповідальність за виконання остаточних рішень, якщо чинники, які затримують 

чи перешкоджають їх повному та вчасному виконанню, перебувають у межах 

контролю органів влади [143]. 

Неспроможність національних судів захистити право особи на мирне 

володіння майном на підставі відсутності матеріальних та процесуальних гарантій 

також вважається втручанням у мирне володіння майном. 

Так у справі “Федоренко проти України” [123] Суд визначив, що заявник 

уклав договір щодо продажу свого будинку державі. За умовами договору 
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Управління зобов’язувалось сплатити йому 35000 гривень до 1 вересня 1997 року. 

Договір містив пункт, за яким загальна сума в жодному разі не має бути меншою 

за 17000 доларів США. В результаті тривалого виконання договору покупець 

виплатив заявнику в цілому 36000 гривень, що на дату платежу становило тільки 

10457,50 доларів США. Однак коли заявник вимагав виконання цього пункту, 

Управління стверджувало, що його представник, пан Р., діяв з перевищенням 

повноважень, погоджуючись на таке положення, що свідчить про недійсність 

правочину. Ця позиція була підтримана внутрішніми судами України. 

Проте в даній справі немає жодного чинного судового рішення, яким 

підтверджується право заявника на будь-які інші кошти, крім тих, що вже були 

йому виплачені, Суд вважає, що заявник уклав угоду з Управлінням за умови 

отримання ним суми, яка відповідає 17000 доларів США. Жодна з сторін не знала, 

що існує законодавче обмеження щодо цього пункту, який був однією з причин 

укладення заявником угоди, тим більше, що ціна договору була прив’язана до 

стабільної твердої валюти, що на той час було поширеною практикою 

комерційних правочинів в Україні [131]. З червня по серпень 1999 року заявник 

отримував платежі від держави відповідно до договору. Управління, будучи добре 

обізнаним про умови договору від початку, підняло питання про його недійсність 

на доволі пізній стадії (29 листопада 2000 року). 

Суд дійшов висновку, що, зважаючи на специфічні обставини справи, 

заявник вважається таким, що має законні сподівання щодо прибутку відповідно 

до положення угоди про доларовий еквівалент, що може вважатися правом 

власності відповідно до положень ст.1 Першого Протоколу, наданого йому за 

договором з Управлінням. 
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Нестворення державою умов для захисту права на мирне володіння майном 

також вважається порушенням ст.1 Першого Протоколу. Так не перешкоджання 

держави втручанням третіх осіб у право власності особи, наприклад шляхом не 

створення відповідного механізму захисту та, відповідно, ненадання можливості 

отримання компенсації вважається порушенням ст.1 Першого Протоколу [132]. 

В контексті викладеного необхідно зазначити, що обов’язки держави із 

захисту права власності особи ні в якому разі не можуть обмежуватися виключно 

процесуальними вимогами. 

Держава має забезпечити практичний та ефективний захист права власності 

особи. Так, у рішенні “Онерїльдиз проти Туреччини” заявник незаконно 

побудував на земельній ділянці, що перебувала у власності держави будівлю, яка 

постраждала через вибух метану, що стався з вини органів державної влади, Суд 

зазначив, що поведінка органів влади – невжиття ними всіх необхідних заходів 

для усунення ризику вибуху метану та породжуваного ним зсуву – також не 

відповідала вимозі забезпечення “практичного і ефективного” захисту права, 

гарантованого ст.1 Першого Протоколу. 

Суд визнав, що така ситуація становила очевидне порушення права заявника 

на мирне володіння своїм майном і має вважатися втручанням, яке вочевидь було 

невиправданим відповідно до ст.1 Першого Протоколу, оскільки недбала 

бездіяльність органів влади, внаслідок якої заявник у цій справі позбувся свого 

майна, становила порушення адміністративного та кримінального закону 

Туреччини. 

Таким чином порушення права на мирне володіння майном проявляється у 

діях чи бездіяльності держави, які призводять до неможливості особи фактично 

реалізовувати своє право на таке майно. Суд, встановлюючи порушення права на 
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мирне володіння майном, не обмежується виключно формальними вимогами 

законодавства та звертає увагу на те, що держава має здійснити всі ефективні та 

можливі заходи для забезпечення дотримання та захисту права, передбаченого 

ст.1 Першого Протоколу. 

Згідно із усталеною практикою критерій відповідності загальним принципам 

міжнародного права стосується, насамперед, питання захисту права власності 

іноземних громадян та осіб без громадянства. Всі ці питання були докладно 

розглянуті у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» [121]. 

Гарантія компенсації слугує механізмом попередження зловживань з боку 

державних органів. У першій справі, в якій Європейський суд вирішував питання 

позбавлення майна, він зазначив, що відібрання власності без сплати компенсації 

вважається можливим тільки у виключних обставинах, які не мають відношення 

до цієї справи [173]. 

Практика Європейського суду вказує на те, що сплата компенсації 

вимагається навіть у тих випадках, коли забезпечення загальних інтересів є більш 

важливим, хоча це може мати вплив на розмір компенсації [173]. 

Європейський суд притримується позиції, що відібрання майна без сплати 

компенсації, що обґрунтовано пов’язана із його вартістю, зазвичай, становитиме 

непропорційне втручання, яке не може бути виправдане за ст.1 Протоколу №1. 

Однак при цьому Європейський суд надає доволі широку дискрецію 

державам при встановленні критеріїв, за якими визначається розмір компенсації. 

Наприклад, у справі згаданій раніше справі «Літгоу та інші проти 

Сполученого Королівства» Європейський суд не знайшов їх порушення у тому, 

що при визначенні ціни, за якою викуповувались акції компаній при 

націоналізації, за основу була взята ринкова ціна цих акцій за кілька місяців до 



 130 

викупу. Це робилось з метою виключення наслідків отримання біржовими 

гравцями інформації про майбутню націоналізацію відповідних виробництв. 

З іншого боку, дискреція держави не є безмежною. Зокрема, Європейський 

суд знайшов порушення при встановленні ціни при викупі будівель, що мають 

історико-культурну цінність. Йшлося про середні ціни на звичайні будівлі 

подібного розміру та розташування. Таким чином, той факт, що відповідна 

будівля є унікальною пам’яткою архітектури, взагалі не брався до уваги, що 

давало змогу державі знизити ціну на такі будівлі більше, ніж вдвічі. 

Другим ключовим питанням практики позбавлення майна є так звана 

«непряма експропріація». Зазвичай друге правило застосовується до ситуацій, 

коли хтось примусово позбавляється майна. До таких ситуацій належить 

придбання державою права власності на майно, що перебуває у недержавній 

власності. 

Однак відібрання майна без набуття державою права власності на нього 

також може вважатись позбавленням у деяких випадках. 

Суд наполягає на тому, що для того, щоб встановити чи відбулось 

позбавлення майна в розумінні другого правила, він не може обмежуватись 

розглядом питання чи відбулась фізична чи формальна експропріація, а має 

дивитись глибше та вивчити реальну ситуацію, щодо якої подано скаргу. 

Зважаючи на те, що Конвенція покликана гарантувати права, які є практичними та 

ефективними, Суду необхідно встановити чи прирівнюється ситуація до 

експропріації [166]. 

У жодній справі Суд не надавав абстрактного визначення фактичного 

позбавлення власності, тому встановити значення цього терміна можна лише на 

основі аналізу практики. У справі «Дачіа С. Р. Л. проти Молдови» Європейський 
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суд встановив, що скасування національним судом результатів приватизаційного 

аукціону щодо готелю на формальних підставах у ситуації, коли набувач виконав 

усі встановлені державою вимоги і кілька років володів об’єктом приватизації, 

прирівнюється до позбавлення власності на приватизоване майно. 

У схожій справі “Ян та інші проти Німеччини” [146] заявники отримали 

земельну ділянку за законодавством Німецької Демократичної Республіки, і після 

об’єднання Німеччини їхня власність на ці ділянки була підтверджена. Однак 

дещо пізніше національний суд визнав, що земля на момент об’єднання 

перебувала у власності заявників незаконно і скасував їхню реєстрацію в кадастрі 

власників цієї ділянки. У цій справі Суд визнав, що відбулася фактична 

експропріація майна. 

Регламентація власності сформульована в Конвенції як необмежене право 

держави контролювати використання майна. Однак першими рішеннями в цій 

сфері Суд дав зрозуміти, що сприймає другий абзац ст.1 Першого Протоколу як 

поширення положень Конвенції на заходи держави з контролю за власністю. 

Відповідно, до таких заходів також застосовується принцип пропорційності, тобто 

оцінка, при якій дії Уряду, їх цілі та результати цих дій порівнюються із глибиною 

та обґрунтованістю втручання держави в процес реалізації права приватної 

власності. Отже, на думку Суду, дискреція держав у сфері регулювання власності 

є широкою, але не безмежною. 

При визначенні заходів контролю за власністю основні труднощі полягають 

у встановленні різниці між позбавленням майна та регулятивним впливом 

держави на відносини власності. 

Розмежування «позбавлень» та «регулювань» Суд проводить за якісними та 

кількісними ознаками. До якісних належать справи, що стосуються втручання в 
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право власності, що відбувається в рамках кримінальних або податкових 

процедур, тобто тих, що прямо передбачені в другому абзаці статті 1 Першого 

Протоколу. 

Навіть у ситуаціях, коли втручання держави призводить до повного 

позбавлення власника його майна, Суд, скоріше за все, розглядатиме відповідний 

захід як регулювання у тому разі, якщо він прийнятий в кримінальному процесі. 

Наприклад, третє правило Суд застосував у справах щодо конфіскації літака, на 

якому перевозили наркотичні засоби [134]. 

Такий підхід Суд демонструє і в справах, в яких позбавлення майна 

пов’язане із примусовим задоволенням податкових вимог. Так, Суд застосував 

третє правило у справі, що стосувалась арешту та реалізації товару за податковими 

боргами покупця, хоча за договором власність на цей товар переходила від 

постачальника до покупця тільки після повної сплати останнім ціни товару, чого 

на момент арешту не відбулося [129]. 

В усіх інших випадках, тобто коли захід вчинений не в фіскальній або 

кримінальній сфері, Європейський суд застосовує кількісний критерій. Зокрема, 

на думку Суду, в усіх випадках, коли захід впливає на право власності, але 

власник не позбавляється повністю своїх прав, або фізично майна, кваліфікація 

такого заходу як регулювання виглядає найпридатнішою. 

Підтверджуючи це у багатьох справах, Суд зазначав, що той чи інший захід 

не може вважатись позбавленням з огляду на те, що ступінь втручання в право 

власності не є менш суттєвим, ніж той, який необхідний для експропріації. 

Наприклад, у справі «Гуттен Чапска проти Польщі» [135], яка стосувалась 

значного обмеження прав орендодавця при встановленні орендної плати та 

виселення орендарів, Суд зазначив, що хоча це правда, що заявниця була 
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обмежена в своїх правах на користування майном у формі фізичного контролю, 

зважаючи на те, що будинок займали орендарі, та що її права на здачу квартир, 

включаючи її право на отримання орендної плати та припинення оренди були 

обмежені багатьма правовими заборонами, вона ніколи не втрачала свого права на 

продаж майна. Також державні органи не вживали жодних заходів, які б 

призводили до втрати заявницею права власності. На цьому підґрунті Суд 

застосував «третє», замість «другого», правило ст.1 Першого Протоколу. 

Такий підхід Суд застосовував у справах, що стосувались заходів 

економічного характеру, включаючи такі, що спрямовані для забезпечення 

економічного розвитку держави, соціальні заходи у широкому розумінні, охорони 

навколишнього середовища, громадського здоров’я, громадської безпеки. 

Одним з наслідків умовного поділу ст.1 Першого Протоколу на три правила 

і фактичного їх застосування стало переведення другого абзацу статті з категорії 

прав держави до категорії її обов’язків щодо захисту права власності. Хоча 

відсоток задоволених заяв про порушення права власності, які були кваліфіковані 

за третім правилом, значно нижчий за той відсоток заяв, що розглядалися за двома 

іншими правилами, Суд, однак, не надає державам абсолютної свободи у сфері 

регулювання права власності та виносить рішення на користь заявників у таких 

справах. 

Необхідно звернути увагу на нечіткість визначення «захисту права 

власності» у ст.1 Першого Протоколу. З першого погляду, загальне правило не 

може бути сформульовано інакше, ніж негативним чином по відношенню до 

другого та третього правил. Саме таке розуміння першого правила втілено у 

першому рішенні, в якому воно згадується («Спорронг і Льоннрот проти Швеції» 

[119]). 



 134 

Європейський суд виключав одну за іншою можливості застосування 

другого та третього правил для того, щоб дійти висновку про необхідність 

застосування загального правила. Першою метою втручання була експропріація 

землі, однак заявник залишився її власником. З іншого боку, втручання не 

підпадало під регулювання користування майном, бо його кінцевою метою була 

все ж таки експропріація. 

Отже, жодне з двох правил не могло бути застосоване, тому під 

застосування підпадало перше правило. Подібний залишковий підхід переважав у 

перші роки застосування загального правила. На сьогодні Суд застосовує загальне 

правило у справах, в яких порушення права власності випливає з порушення 

інших норм Конвенції (перш за все, ст.6 Конвенції). 

Суд розглядає судове рішення, за яким заявникові присуджено кошти або 

майно, як «майно» в розумінні ст.1 Першого Протоколу (про що йшлося раніше в 

дисертаційному дослідженні). Відповідно, коли дії або бездіяльність держави 

призводять до того, що заявник не отримує таке майно, Суд вважає такі дії або 

бездіяльність «втручанням» у вільне володіння майном. 

У зв’язку з таким підходом практика Суду може бути поділена на дві 

категорії справ: невиконання судових рішень та скасування рішень, що вступили в 

законну силу. Невиконання судового рішення може, на думку Суду, відбутися 

тоді, коли для цього є об’єктивні причини, що не пов’язані із державою. 

Щодо справ про скасування судових рішень, які набрали законної сили, то 

Суд вважає, що таке скасування може відбутися тільки за виключних обставин або 

за наявності дійсно нових обставин. Тому так звані “наглядові процедури” 

вважались Судом як такі, що становлять необґрунтоване втручання в право на 

мирне володіння майном [137]. 
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Також Суд уважно перевіряє судові процедури перегляду справ за 

нововиявленими обставинами з точки зору того, чи дійсно національні суди 

знайшли нові обставини у справі, чи насправді відбувається прихований 

апеляційний перегляд попередніх рішень. 

Можна зробити висновок, що Суд, запровадивши через «три правила» 

фактично нову структуру ст.1 Першого Протоколу, значно розширив сферу 

застосування права на «мирне володіння майном» шляхом введення до принципу 

мирного володіння майном правила про неприпустимість порушення відповідного 

принципу та правила, що стосується здійснення контролю за реалізацією права на 

мирне володіння майном. До того ж, актуальне розуміння кожного з трьох правил 

та у їх сукупності значною мірою відрізняється від того змісту, який вкладав в них 

Суд раніше. 

Подальший розвиток поглядів на зміст, розуміння і реалізацію права на 

власність через призму трьох правил надає можливість розкрити нові грані цього 

права та розширити сферу свободи людини від необґрунтованого втручання 

держави. 

Європейський суд утримався від виведення дефініції «позбавлення». 

Натомість у конкретних справах визначав, чи певний захід становив собою 

позбавлення власності. Зазвичай позбавлення власності має місце тоді, коли всі 

законні права власника припиняються дією закону або здійсненням подібних 

правових повноважень. У справі «Антріш проти Франції» [120] Суд розцінив 

застосування державою права переважної купівлі як позбавлення заявника його 

майна. У справі «Папаміхалопулос та інші проти Греції» [110] землі заявників 

опинилися у військових. Ці землі не були офіційно експропрійовані, але заявники 
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не могли користуватися своєю власністю, продавати її, залишити в спадщину чи 

подарувати, що, на думку Суду, означало експропріацію та позбавлення власності. 

Найчастіше втручання у право власності фізичних та юридичних осіб 

відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої влади, іноді 

органів судової влади, шляхом прийняття законодавчих актів чи при винесенні 

незаконного рішення суду, тоді як ст.1 Першого Протоколу забороняє будь-яке 

невиправдане втручання державних органів. 

Втручання має бути законним, тобто здійснено на підставі закону. При 

цьому під «законом» Конвенція розуміє нормативний акт, що має бути доступним 

та передбачуваним. Також закон має відповідати всім вимогам нормативного акта. 

Доступність закону означає наявність доступу та знань щодо цього закону в 

суспільстві. Передбачуваність означає можливість передбачити певні дії або 

наслідки, що можуть виникнути в зв’язку із застосуванням закону. 

Складним є питання про межі допустимого (розумного) втручання держави 

у справи власника. Якщо звернутися до українського законодавства, то право 

власності визначається через класичну тріаду володіння, користування та 

розпорядження майном у межах, передбачених законом (про що йшлося у розділі 1 

дисертаційного дослідження). 

Таким чином, межі можливості вільного використання майна, визначаються 

державою. Загалом це відповідає засадам Конвенції, оскільки вона визнає 

наявність у держави достатньо широких меж розсуду (самостійної оцінки) у 

реалізації своїх соціально-економічних рішень, у результаті яких відбувається 

обмеження права власності. У той самий час це позбавляє Європейський суд 

можливості оцінювати правомірність таких обмежень, про що вже йшлося у 

рішенні «Джеймс проти Сполученого Королівства» [139]. 
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Хоча Суд не може підмінити власною оцінкою оцінки національних органів 

влади, він покликаний розглянути оскаржуваний захід відповідно до ст.1 Першого 

Протоколу і, таким чином, розібратися у фактах, відповідно до яких діяли 

національні органи влади. 

Щоб втручання в право на вільне володіння власністю вважалося 

допустимим, воно має служити не лише законній меті в інтересах суспільства; має 

бути дотримана розумна співмірність між використовуваними інструментами та 

метою, на яку спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. 

Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та 

вимогами дотримання основних прав особи. Заходи щодо обмеження права 

власності мають бути пропорційними меті їх застосування. Як правило, втручання 

з боку держави в право власності відбувається шляхом прийняття законодавчих 

актів або у випадку винесення незаконного рішення суду, а ст.1 Першого 

Протоколу забороняє будь-яке невиправдане втручання державних органів. 

Розглядаючи питання захисту права на вільне володіння власністю, 

необхідно згадати позицію Суду, за якою позбавлення майна згідно з другою 

нормою може бути виправданим, тільки якщо доведена, крім іншого, наявність 

«інтересів суспільства» та «умов передбачених законом». 

Більше того, будь-яке втручання у володіння майном має задовольняти 

принцип пропорційності. Суд неодноразово зазначав, що має бути встановлений 

справедливий баланс між інтересами суспільства в цілому та вимогою захисту 

основних прав індивіда. 

У законодавчих актах України традиційно закріплювалися численні випадки 

вилучення майна у власників. ЦК України певною мірою впорядкував питання 

примусового вилучення майна у власника. Так, ст. 321 ЦК України передбачає, що 
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особа може бути позбавлена права власності або обмежена в його здійсненні лише 

у випадках і в порядку, встановлених законом. Примусове відчуження об’єктів 

права власності може бути застосоване лише як виняток із мотивів суспільної 

необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови 

попереднього та повного відшкодування їх вартості (детальніше про припинення 

права власності в національному законодавстві України йдеться у розділі 2 

дисертаційного дослідження). 

Щодо забезпечення гарантій права власності, то складним і законодавчо 

невирішеним залишається питання про вилучення з мотивів суспільної 

необхідності майна (націоналізацію). В Україні до цього часу відсутній 

законодавчий акт, яким би встановлювалися порядок і правові наслідки 

націоналізації майна, що, негативно сприймається Європейським судом. Разом з 

тим, необхідно зазначити, що відповідні законопроекти реєструвалися у Верховній 

Раді України, проте так і не були прийняті. 

За загальним правилом, націоналізація здійснюється в інтересах суспільного 

(публічного) порядку і на комерційних засадах. Відсутність в Україні спеціального 

законодавства про націоналізацію дозволяє зробити висновок про відсутність 

обмежень у держави стосовно процедури прийняття рішення про націоналізацію 

та порядку реалізації цього рішення. До того ж, не закріплені права та відповідні 

гарантії для власника, чиє майно підлягає націоналізації. 

Дискусійним залишається питання про розмір виплати особі компенсації за 

вилучення в неї на підставі закону майна. Ст. 1 Першого Протоколу не містить 

прямої вимоги про виплату компенсації у випадку правомірного позбавлення 

власності. Проте такий обов’язок існує, що доводиться у практиці Європейського 
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суду з огляду на те, що вилучення власності повинно відбуватися на умовах, 

передбачених загальними принципами міжнародного права. 

Розмір компенсації повинен визначатися відповідно до принципу 

пропорційності (співрозмірності), однак і в такому разі Суд не покладає на 

державу обов’язку здійснити повне відшкодування вартості вилученого майна. 

Крім того, не існує однозначного у судовій практиці підходу до порядку 

визначення розміру компенсації залежно від виду майна. 

Так, у рішенні у справі «Аккус проти Туреччини» [127] Європейський суд 

зазначив, що питання про визначення вартості вилученого майна та вартість 

компенсації не входять до його компетенції, однак відстрочка у виплаті 

компенсації, безумовно, є завданням шкоди та свідчить про порушення права 

власності заявника. У рішенні Європейський суд зазначив, що відстрочка на 17 

місяців є неадекватним заходом компенсації вилученого майна, оскільки 

порушується баланс між захистом права власності та вимогами загального 

(публічного) інтересу. 

У подібних справах Суд лише підкреслює, що розмір компенсації повинен 

розумно відповідати вартості вилученого майна. Також звертається увага на те, що 

компенсація повинна враховувати становище особи, соціальну ситуацію, 

моральну шкоду, яка завдається особі внаслідок вилучення майна. 

Будь-яке втручання у право власності, що вчинене не з метою здійснення 

контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів у розумінні 

ст.1 Першого Протоколу, має розцінюватися як порушення конвенційного права 

щодо мирного володіння своїм майном. 

В іншій справі – «Максименко та Герасименко проти України» [271] 

заявники у 2004 році купили один із гуртожитків у м. Малині. На початку 2005 
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року заявники повідомили Малинську районну прокуратуру, міського голову, 

підприємство С. (щодо якого на той час тривала процедура ліквідації) та 

мешканців гуртожитку про придбання ними гуртожитку для власного проживання 

та необхідність його звільнення. 

Прокуратура Малинського району, діючи в інтересах одного з мешканців 

гуртожитку та держави, звернулася до Малинського районного суду з позовом про 

визнання недійсними рішення міської ради та всіх наступних правочинів щодо 

передачі права власності на гуртожиток, вимагаючи повернути останній у 

власність міста. Заявники подали зустрічний позов, у якому заперечили проти 

вимог прокуратури та просили компенсувати витрати на купівлю гуртожитку у 

разі їх задоволення. 

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог прокуратури з 

огляду на їх необґрунтованість. Апеляційний суд скасував це рішення та визнав 

рішення міської ради, як і всі наступні правочини щодо передачі права власності 

на гуртожиток, недійсними. Крім цього, підприємство С. було зобов’язане 

виплатити на користь заявників компенсацію сплаченої ними вартості гуртожитку, 

а останній – передано у власність міста. Заявники подали касаційну скаргу, але у її 

задоволенні було відмовлено. 

У своїх скаргах заявники звертали увагу на те, що на час подання 

прокурором позову строк позовної давності сплив. Цей аргумент був відхилений 

судом першої інстанції та судами вищих інстанцій більше не розглядався. У 

подальшому гуртожиток перейшов у власність міста і кілька квартир у ньому були 

приватизовані. 

Заявники скаржилися до Європейського суду з прав людини на порушення 

їхнього права на мирне володіння своїм майном та на неврахування 

національними органами спливу строку позовної давності під час розгляду позову 

прокуратури. 
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Щодо останньої скарги Європейський суд зазначив, що, хоча тлумачення 

відповідного положення національного законодавства стосовно строків давності, 

надане судом першої інстанції, в подальшому не було предметом розгляду судів 

вищих інстанцій, завданням Європейського суду не є визначення його 

правильності та що можна дійти висновку, що воно не становить порушення 

Конвенції. Відповідно, цю скаргу було визнано неприйнятною. 

Разом з тим, Європейський суд встановив порушення ст. 1 Першого 

протоколу до Конвенції у зв’язку з втручанням у право заявників на мирне 

володіння їхнім майном, оскільки, хоча таке втручання і було здійснене в 

інтересах суспільства, існують сумніви щодо його законності. Окрім того, 

заявники, як добросовісні набувачі, так і не отримали компенсації за вилучене у 

них майно. 

У справі “Папаміхалопулос та інші проти Греції” [110] з приводу захисту 

прав власників земель, що були піддані експропріації фондом військово-морських 

сил без будь-якого відшкодування, Європейський суд кваліфікував таке 

заволодіння спірною земельною власністю як явне втручання у здійснення 

заявниками права безперешкодно користуватися своїм майном [37]. 

В іншій справі – «Джеймс та інші проти Сполученого Королівста» [125] Суд 

встановив, що позбавлення права власності на майно, здійснене лише з метою 

надання особистої вигоди приватній стороні, не може бути таким, що відповідає 

«суспільним інтересам». 

Однак примусове передання права власності на майно від однієї особи до 

іншої може, залежно від обставин, становити законний засіб забезпечення 

суспільних інтересів. Передання права власності на майно з метою здійснення 

політики, спрямованої на зміцнення соціальної справедливості в суспільстві, 
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можна правомірно вважати заходом здійсненим в інтересах суспільства. У 

визначенні понять «інтереси суспільства» і «загальні інтереси» дійшов висновку, 

що докорінних розбіжностей між ними встановите неможливо. 

У своїй практиці Суд також звертає увагу на правову визначеність і 

достатність підстав для кваліфікації заявлених вимог як «права власності» в 

значенні ст.1 Першого протоколу. 

Так, у справі «Копєкі проти Словаччини» [97], в якій йшлося про 

реституцію на підставі Закону 1991 р. про позасудову реабілітацію монет, що 

мають нумізматичну цінність і були конфісковані у батька заявника у 1959 р., 

Європейський суд визначив головним питанням з’ясування, чи надавало 

національне законодавство та тлумачення його відповідних положень 

національними судами достатні підстави для того, щоб кваліфікувати висунуту 

заявником вимогу як «право власності» для цілей ст.1 Першого Протоколу. Для 

задоволення позову заявником також мали бути виконані вимоги національного 

законодавства щодо доведення фактів чи встановлення умов порушення його 

права власності. 

Значний інтерес становлять підходи Європейського суду стосовно умов 

виплати компенсації за наслідками відчуження приватної власності. За загальним 

правилом, втручання визнається невідповідним і невиправданим, коли 

позбавлення права власності здійснюється без надання розумної компенсації. 

Остання має визначатися, як правило, з урахуванням вартості вилученого у 

власника майна. 

У справі “Малхоус проти Чеської Республіки” [136] Європейський суд 

зазначив, що розмір заявлених вимог компенсації за матеріальну шкоду залежить 
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від вартості земельних ділянок, які не були повернуті заявникові, а також від 

розміру втрати прибутків, пов’язаних із використанням таких ділянок. 

Позбавлення власності може бути дозволене лише на умовах, передбачених 

законом. Це означає наявність відповідної національної правової бази. Як зазначив 

Суд у рішенні по справі “Літгоу та інші проти Сполученого Королівства” [127], 

що стосується формулювання «на умовах, передбачених законом», то воно, 

насамперед, вимагає існування і додержання належно доступних і достатньо 

чітких положень національного законодавства. 

Оцінюючи чи позбавлення власності відбулося на підставах, передбачених в 

національному законодавстві, Європейський суд зазвичай покладається на 

висновки національних судів. Однак, Суд здійснює певну міру контролю. У справі 

“Беєрлєр проти Італії” [127] було зазначено, що Суду все одно необхідно 

пересвідчитися, чи спосіб, в який тлумачиться і застосовується національне 

законодавство, навіть, якщо всі його умови додержані, не призводить до наслідків, 

які йдуть всупереч стандартам Конвенції. 

У справі “Кушлогу проти Болгарії” [123] Суд постановив, що навіть за своїх 

обмежених повноважень розглядати питання додержання національного 

законодавства, Суд може дійти відповідних висновків у світлі Конвенції там, де 

він бачить, що національні суди в конкретній справі застосували закон явно 

помилково або так, щоб зробити свавільні висновки. 

Заявників у зазначеній справі змусили залишити Болгарію, перед від’їздом 

вони продали свій будинок муніципалітетові, а муніципалітет продав його третій 

стороні. Після зміни режиму в країні заявники зробили подання щодо визнання 

продажу будинку недійсним і визнання їх права власності, бо продавали вони 

будинок за надзвичайних для них обставин. Після проваджень в національних 
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судах в остаточному судовому рішенні їхні вимоги відхилялися: договір продажу 

будинку визнавався недійсним, а третя сторона, яка проживала в будинку, мала 

«реальні підстави» володіти ним. 

Європейський суд побачив у цьому порушення ст.1 Першого Протоколу 

внаслідок свавільного застосування внутрішнього законодавства при визначенні 

правових підстав позбавлення власності. Зокрема, Суд зазначив, що у світлі 

згаданих вище встановлених фактів та за відсутності наведених підстав рішення 

висновок про те, що пані А. і пан Н. отримали права на будинок в силу угоди про 

купівлю-продаж 1990 року між ними і муніципалітетом не можна визнати 

необґрунтованим, повністю безпідставним і таким, що відверто суперечить Акту 

про власність і відповідній практиці болгарських судів. Якщо ж, з іншого боку, під 

виразами «існуючі підстави» та «дійсні підстави» розумілися інші підстави, ніж 

право власності, то відсутність будь-яких посилань про характер таких підстав є 

достатньою для того, що вважати результати судового провадження явно 

безпідставними. 

Позбавлення власності дозволяється лише якщо воно відповідає загальним 

принципам міжнародного права. Актуальність цієї вимоги, здебільшого, 

підтверджується в контексті питання встановлення права на компенсацію 

громадянам держави, яка позбавляє їх власності. 

Відповідно до норм міжнародного права компенсація є обов’язковою тільки 

для іноземних громадян. Загальне міжнародне право захищає власність іноземців 

від свавільної експропріації без відшкодування. Відтак, постало питання про те, чи 

посилання на міжнародне право має поширити цю гарантію на всіх захищених 

Конвенцією фізичних і юридичних осіб чи, натомість, воно означає, що норми 

міжнародного права в контексті Конвенції також поширюються на іноземців. У 
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справах “Джеймс проти Сполученого Королівства” та “Літгоу проти Сполученого 

Королівства” Суд визначив, що сфера застосування цього посилання обмежується 

лише іноземними громадянами. 

Зокрема, Суд зазначив, що передусім, в загальному міжнародному праві 

досліджувані принципи стосуються лише громадян інших країн. Ці принципи 

були розроблені саме для захисту таких осіб. Відтак, ці принципи не стосувалися 

поводження держав з власними громадянами. На підтримку свого аргументу 

заявники спочатку послалися на текст ст. 1 Першого Протоколу. 

Вони в своєму поданні зазначили, що оскільки друге речення починається 

словом “ніхто”, виключається можливість тлумачення цього речення в такий 

спосіб, що хоча кожен має право на гарантії, які містяться у виразах «в інтересах 

суспільства» і «на умовах, передбачених законом», мовляв, лише не громадяни 

держави мають право на гарантії, які містяться у вислові «на умовах, 

передбачених загальними принципами міжнародного права». Далі заявники 

зазначали, що коли автори Конвенції розрізняли громадян і не громадян, вони 

чітко викладали таку диференціацію, як, наприклад, у статті 16. 

Разом з тим, Європейський суд вважає природнішим вбачати у згадці 

загальних принципів міжнародного права в ст.1 Першого Протоколу те, що ці 

принципи закладені у статті, але лише щодо тих дій, до яких вони зазвичай 

застосовуються, тобто до дій держави щодо осіб, які не є її громадянами. Більш 

того, слова, використані в тексті договору, мають розумітися в їхньому 

звичайному значенні і тлумачення аналізованого положення як поширення 

загальних принципів міжнародного права за межі звичайної сфери їхнього 

застосування є менш сумісним із звичайним значенням використаних понять, 

незалежно від їхнього контексту. 
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Заявники також висунули аргумент про те, що згідно з тлумаченням Комісії 

згадка в ст.1 Першого Протоколу загальних принципів міжнародного права була 

би надлишковою, оскільки громадяни інших країн вже перебувають під їхнім 

захистом. 

Європейський суд дійшов висновку, що включення зазначеної згадки до 

тексту може розглядатися як таке, що переслідує принаймні дві цілі. 

По-перше, не громадяни держави можуть звернутися безпосередньо до 

механізмів Конвенції для здійснення своїх прав на основі дотичних принципів 

міжнародного права, в той час як в іншому разі їм би доводилося шукати захисту 

по дипломатичних каналах або в інші способи вирішення спорів. 

По-друге, зазначене посилання забезпечує захист становища громадян 

інших держав і, відтак, унеможливлює будь-які твердження про те, що, нібито, 

набрання сили Першим Протоколом призвело до зменшення їхніх прав. 

У цьому зв’язку також слід зазначити, що ст.1 Першого Протоколу чітко 

зазначає, що позбавлення власності має бути «в інтересах суспільства». Оскільки 

така вимога завжди належала до загальних принципів міжнародного права, 

відповідне чітке положення було б непотрібним, якби ст.1 Першого протоколу 

мала наслідком застосування таких принципів до громадян держави так само, як 

до не громадян. 

Таким чином, посилання на загальні принципи міжнародного права не 

створює підстави для відшкодування вилученої власності фізичній особі-

громадянину чи «національній» юридичній особі. Разом з тим, питання 

компенсації відіграє певну роль в контексті пропорційності позбавлення 

власності. 
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Як вже зазначалося раніше в дисертаційному дослідженні, позбавлення 

власності має бути пропорційним. Стосовно цього Суд досліджує наявність 

справедливого балансу між вимогами загального інтересу спільноти і вимогами 

захисту основоположних прав конкретної людини. Віднайдення такого балансу 

притаманне Конвенції в цілому і також відображене в структурі ст.1 Першого 

Протоколу. 

Обов’язок держави виплатити компенсацію за позбавлення особи її майна не 

випливає зі згадки в тексті ст.1 Першого Протоколу загальних принципів 

міжнародного права. Однак вимога справедливого балансу між інтересом 

позбавленої майна фізичної чи юридичної особи та інтересом суспільства означає, 

що компенсація має виплачуватися. За звичайних обставин компенсація має бути 

розумною мірою прив’язана до ринкової вартості відповідного майна. 

Проте за певних умов інтерес суспільства може виправдати виплату 

компенсації, меншої за ринкову вартість майна. У відомій грецькій справі, де 

заявниками виступили святі монастирі (справа “Святі монастирі проти Греції” 

[142]), Європейський суд зазначив, що стаття 1, однак, не гарантує права на певну 

компенсацію за всіх обставин, оскільки законні цілі в інтересах суспільства 

можуть зробити необхідними відшкодування в меншому, ніж повна ринкова 

вартість, розмірі. 

Особливими обставинами, що виправдовують менше відшкодування або 

відсутність компенсації взагалі, можуть бути умови, за яких було придбане майно. 

Наприклад, Європейський суд визнав правомірність експропріації без компенсації 

у справі, де заявник скористався особливостями перехідного періоду перед 

об’єднанням двох німецьких держав і привласнив земельну ділянку. 
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У справі «Звольські та Звольська проти Чеської Республіки» [126] 

Європейський суд зазначив, що у випадках, коли майно було придбане за 

комуністичного режиму, позбавлення майна без відшкодування може, в принципі, 

відповідати Конвенції. При цьому Суд зауважив, що закон має передбачати 

можливість дослідження конкретних випадків з урахуванням особливих обставин. 

Заявники у справі “Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки” придбали 

будинок в 1967 році. До того цей будинок був конфіскований тодішнім режимом, 

про що заявники не знали. Вони придбали будинок за ціною, обчисленою 

компетентними органами за законом 1967 року. Пізніше в Чехії прийняли закон, 

за яким особи, чию власність конфіскували комуністи, могли претендувати на неї. 

Колишнім власникам будинку, придбаного в 1967 році, відновили права власності, 

а в заявників її експропріювали і виплатили їм відшкодування в сумі, яку вони 

сплатили за будинок в 1967 році. 

Європейський суд дійшов висновку, що було порушено ст. 1 Першого 

Протоколу, бо виплачена компенсація не мала належного відношення до ринкової 

вартості майна. Зокрема, Суд зазначив, що не може не відзначити, що сплачена в 

1967 році сума, яку повернули заявникам, не може вважатися такою, що 

відповідає вартості майна тридцять років потому. Крім того, цей будинок був 

єдиним житлом заявників. На момент прийняття рішення про реституцію в 1995 

році вони прожили в ньому 42 роки, в тому числі 28 років як власники. 

Також Суд зазначив, що заявники перебувають у непевному і, навіть, 

тяжкому соціальному становищі. За компенсовану суму вони не можуть придбати 

собі інше житло. Відповідно до ст. 712 Цивільного кодексу заявникам має бути 

запропоноване альтернативне житло, однак Уряд визнає, що це право здійснити в 

судовому порядку неможливо. Більш того, видається, що новий власник будинку 
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користується своїм переважним становищем і діє щодо заявників з позиції сили, 

вимагаючи з них місячну орендну плату, хоча договору оренди житла не існує. 

Оскільки в силу існуючих обставин заявники відмовилися платити оренду, новий 

власник розпочав проти них судове провадження, яке досі триває. 

Європейський суд, відповідно, зауважив, що виплачена заявникам 

компенсація не враховувала їхнє особисте і соціальне становище і що вони не 

отримали нічого за моральну шкоду, завдану їм у результаті позбавлення 

власності. 

Таким чином, реалізація справедливого балансу між інтересом позбавленої 

майна особи та публічним інтересом має на меті виплату адекватної компенсації 

особі-власнику. За загальним правилом відповідна компенсація має бути 

справедливою та обумовленою ринковою вартістю конкретного майна. 

 

3.2. Межі втручання держави у здійснення права власності 

Втручання у право розпорядження майном з боку органів державної влади 

має здійснюватися в рамках певних критеріїв. Для визначення того, чи у 

конкретній ситуації втручання у право власності шляхом його обмеження чи 

позбавлення відповідало Конвенції, Європейський суд застосовує критерії 

пропорційності та ефективності. 

Принцип пропорційності втручання вимагає дотримуватися справедливої 

рівноваги між загальними інтересами суспільства та нормами, прийнятими для 

захисту основних прав. Таким чином, має існувати розумний зв’язок між вжитими 

заходами та їх метою. Ця умова не буде дотримана, якщо на зацікавлену особу 

було покладено “надзвичайне та надмірне обтяження”. 
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Зокрема, у справі «Інтерсплав проти України» [110] заявник стверджував, 

що практика держави безпідставно відмовляти у підтвердженні права заявника на 

відшкодування податку на додану вартість (далі по тексту – ПДВ) становила 

втручання у мирне володіння його майном і таке втручання було непропорційним 

та призвело до значних втрат у господарській діяльності заявника. 

Уряд стверджував, що існували виняткові обставини, які потребували 

вжиття заходів з метою захисту економічних інтересів держави
6
. На думку Уряду, 

судовий нагляд за відшкодуванням ПДВ був необхідним з метою захисту 

публічного інтересу та запобігання зловживанням, а дії податкових органів в цій 

справі були зумовлені непропорційністю між сумами, які були сплачені заявником 

у вигляді податку, та сумами, які він вимагав як відшкодування ПДВ. Уряд 

вважав, що вжиті заходи були в межах дисреційних повноважень держави і що 

втручання було пропорційним і, таким чином, було досягнуто справедливий 

баланс між інтересами заявника і публічними інтересами. 

На думку заявника, він сплачував податки відповідно до закону і відповідні 

платежі неодноразово перевірялись компетентними державними органами. Окрім 

цього, на думку заявника, численні перевірки його діяльності, що здійснювались 

податковими органами, не виявили порушень, на підставі яких останні могли б 

обґрунтувати свої відмови у відшкодуванні ПДВ. 

Європейський суд зазначив, що держава користується широкою свободою 

розсуду як щодо вибору способу вжиття заходів, так і щодо встановлення того, чи 

є виправданими наслідки вжиття таких заходів з огляду на загальний інтерес про 

який йдеться. Разом з тим, Суд не може не скористатися своїм повноваженням 

                                                        
6
 Йдеться про те, що держава опинилася у ситуації, в якій порядок відшкодування ПДВ використовувався для 

зловживань – траплялися численні випадки несплати ПДВ, безпідставні вимоги щодо відшкодування ПДВ та 

фіктивні експортні операції. 
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щодо здійснення перевірки та повинен визначити, чи було дотримано необхідного 

балансу в спосіб, сумісний з правом заявника на мирне володіння його майном в 

розумінні першого речення статті 1 Першого протоколу. 

Врешті решт, Європейський суд вирішив, що на заявника було покладено 

індивідуальний та надмірний тягар, який порушив справедливий баланс, що мав 

бути дотриманий між вимогами суспільного інтересу з одного боку, та захистом 

права на мирне володіння майном – з іншого. Таким чином, Суд дійшов висновку, 

що мало місце порушення статті 1 Першого Протоколу. 

У справі «Надточій проти України» [119], Європейський суд зазначив, що 

для того, аби втручання держави вважалося пропорційним, воно має відповідати 

тяжкості правопорушення, зокрема недотриманню вимоги щодо внесення 

відомостей до митної декларації, а не тяжкості будь-якого правопорушення, яке 

можна припустити, але яке насправді не було доведене. 

У справі «"East/West Alliance Limited" проти України» [272] Європейський 

суд визнав, що поведінка державних органів була свавільною та становила собою 

зловживання, наслідком чого було позбавлення підприємства-заявника його майна 

у порушення усіх гарантій статті 1 Першого протоколу. 

Загалом, можна зробити висновок, що вимога щодо забезпечення балансу 

між приватним та публічним інтересом слідує власне зі структури статті 1 

Першого Протоколу. Зокрема, вживаючи будь-яких заходів, у тому числі заходів з 

позбавлення особи її майна, держава повинна подбати про забезпечення при цьому 

відповідного пропорційного співвідношення між засобами, які застосовуються для 

цього, і метою, що ставиться. Отже, у кожній справі, в якій зазначається про 

порушення цієї статті, Суд повинен з’ясувати, внаслідок чого саме відповідна 

особа була змушена нести непропорційний і надмірний тягар. 



 152 

Європейський Суд сприймає другий абзац ст.1 Першого Протоколу як 

поширення положень Конвенції на заходи держави по контролю за власністю. 

Необхідно зазначити, що до таких заходів також застосовується принцип 

пропорційності. На думку Європейського суду, межі розсуду держав у сфері 

регулювання власності є широкими, але не безмежними. 

Тест на пропорційність, який застосовує Суд для встановлення наявності чи 

відсутності порушення Конвенції, складається із традиційних запитань: чи було 

втручання у конвенційне право, чи було воно передбачене законом, чи 

переслідувало воно легітимну мету, чи було воно необхідним у демократичному 

суспільстві, чи були вжиті заходи, пропорційні поставленій меті. 

Наприклад, у рішенні у справі “Severyanin and Others v. Ukraine” [225] 

Європейський суд визнав, що для цілей ст.1 Протоколу №1 оцінювати 

справедливість доцільно лише тоді, коли відповідне втручання відповідає нормам 

застосовуваного законодавства. У цій справі ані з її матеріалів, ані із зауважень 

Уряду не видно, що перед укладенням інвестиційного контракту були якісь 

обставини, які перешкоджали місцевому органу отримати дозвіл на 

реконструкцію або безпосередньо від співвласників горища, або в судовому 

порядку. 

Крім того, з наявних матеріалів не вбачається, що те чи інше положення 

національного законодавства дозволяло місцевому органу укласти контракт без 

такої згоди або у випадку спору – без його судового вирішення. Отже, укладення 

інвестиційного контракту на реконструкцію горища багатоквартирного будинку 

органом місцевого самоврядування становило втручання у право власності 
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заявників, яке не відповідало закону. У зв’язку з цим було порушено ст.1 

Протоколу №1. 

Принцип ефективності права власності полягає у тому, що необхідно 

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

наприклад, експропріації. Практика Європейського суду уточнює, що необхідно 

враховувати наслідки і оцінювати ситуацію по суті з урахуванням усіх її 

складових. 

У сфері користування майном держава має широкі дискреційні 

повноваження щодо вибору порядку здійснення обмежень і щодо оцінки 

виправданості їх наслідків стосовно суспільних інтересів, мети слідувати 

завданням, встановленим законом. Тому держави-учасниці Конвенції мають 

оцінювати необхідність подібного втручання. Тут йдеться про менш серйозні 

обмеження права власності, аніж експропріація, яка тягне перехід права власності 

до іншого суб’єкта. 

Під контролем за використанням власності Конвенція розуміє усі заходи, які 

можуть будь-яким способом частково вплинути на зміст права власності. Такий 

контроль має здійснюватися з метою забезпечити загальний інтерес або повинен 

вводитися для того, аби забезпечити виплату штрафів та інших виплат. Таке 

втручання повинне здійснюватися з дотриманням справедливої рівноваги між 

вимогами інтересів суспільства та необхідністю захищати основні права особи. 

Таким чином, має існувати співмірність між метою і засобами. Держави-учасниці 

Конвенції володіють дискреційними повноваженнями щодо встановлення 

контролю за використанням власності, зокрема конфісковувати з метою 

подальшого знищення речей, використання яких було визнано незаконним та 

небезпечним для інтересів суспільства. У цьому випадку можна застосовувати 
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запобіжні заходи щодо майна, такі як виїмка та конфіскація майна, що з’явилося в 

результаті незаконної діяльності на шкоду суспільству. 

Держави мають право приймати закони, необхідні для забезпечення виплати 

податків. Дискреційні повноваження держав стосуються надання права 

фінансовим установам визначати суми, що підлягають оподаткуванню, про які 

заявляє платник. Можливість обкладати податками майно, яке фактично 

знаходиться у володінні дебітора, а номінально є власністю третьої особи, 

застосовується для посилення позицій кредитора у процесі її здійснення, 

відповідає ст.1 Протоколу №1. 

Позбавлення власності, яке слідує за формальним рішенням про це органів 

державної влади, є найбільш радикальним втручанням у користування власністю. 

Конвенція встановлює чіткі вимоги щодо того, як повинно відбуватися таке 

позбавлення: 

1) причина має бути викликана суспільною необхідністю; 

2) відповідно до умов, передбачених загальними принципами міжнародного 

права; 

3) відповідно до умов, передбачених законом. 

Стосовно суспільної необхідності практика Європейського суду є досить 

чіткою, хоча у цій сфері держава наділена значною свободою розсуду. 

Зазначається, що органи влади є найбільш поінформованими про стан суспільства 

та його потреби і можуть компетентно оцінити, що саме відповідає суспільній 

необхідності всередені певної країни. Тому національні органи влади мають 

дискреційні повноваження щодо того, що стосується визначення ступеню 

зацікавленості суспільства у позбавленні власності окремої особи і заходів, які 

слід для цього вжити. Рішення про прийняття законів щодо позбавлення власності 
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зазвичай вимагає, з погляду Суду, розгляду політичних, економічних, соціальних 

питань, з яких у демократичному суспільстві можуть існувати глибоко протилежні 

погляди. Звідси випливає, що національне законодавство повинно володіти 

широкими повноваженнями для того, аби проводити власну економічну та 

соціальну політику. Слід зважати на те, яким чином національне законодавство 

тлумачить вимоги суспільної необхідності, наприклад, у сфері боротьби із 

соціальною несправедливістю, якщо його положення не суперечать здоровому 

глузду. Тому за державою визнається широке коло дискреційних повноважень для 

здійснення її соціальної політики, особливо в тому, що стосується урбаністичної 

політики. 

Європейський суд уточнює, що можлива експропріація не обов’язково 

повинна здійснюватися на користь усього суспільства, як, наприклад, у разі 

націоналізації. Перехід власності від однієї особи до іншої, що здійснюється 

шляхом насильства, може за певних умов бути легітимним засобом, що відповідає 

загальним інтересам. 

Одним із принципів, що регулює процес позбавлення власності в загальних 

інтересах, є те, що позбавлення власності не може бути виправданим без виплати 

певної компенсації. Обов’язок виплатити компенсацію власнику 

експропрійованого майна непрямо випливає із ст.1 Протоколу №1. Стосовно 

розміру такої компенсації практика Суду зазначає, що ст.1 не гарантує права на 

повне відшкодування вартості експропрійованого майна. Компенсація може бути 

меншою, аніж ринкова вартість майна, з метою законного забезпечення суспільної 

необхідності здійснення економічних реформ та прагнення забезпечити соціальну 

справедливість. Проте без виплати суми, яка розумно співвідноситься з вартістю 
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майна, позбавлення власності було б перевищенням розумних меж, установлених 

Конвенцією. 

Згідно з практикою Суду, загальні принципи міжнародного права, на які 

посилається ст.1 Конвенції, держава не може застосовувати у разі експропріації 

майна, що належить певному громадянину. З погляду Суду, можуть існувати 

розумні підстави для встановлення різного регулювання для громадян країни та 

осіб без громадянства у питанні про компенсацію. Іноземці більш вразливі до дії 

щодо них норм внутрішнього законодавства, оскільки вони не беруть участі у 

виборах чи призначенні на посади тих, хто творить законодавство. Хоча 

позбавлення власності завжди має здійснюватися в інтересах суспільства, 

громадяни можуть обґрунтовано мати більше обов’язків щодо інтересів 

суспільства, ніж особи без громадянства. 

Питання про правомірність позбавлення власності стало предметом розгляду 

Суду, зокрема у справі “Ukraine-Tyumen v. Ukraine” [226]. Заявник стверджував, 

що його незаконно позбавлено власного будинку, зазначаючи, що таке 

позбавлення було здійснено на підставі Постанови Пленуму Вищого арбітражного 

суду від 15.01.2001р., яка суперечила принципу верховенства права. Заявник 

також зазначив, що не існувало суспільного інтересу, який би міг виправдати таке 

позбавлення майна. 

Визнавши наявність такого втручання у мирне володіння майном, як 

позбавлення власності, Суд застосував тест на пропорційність з тим, аби оцінити 

відповідність втручання Конвенції. Насамперед Суд мав з’ясувати, чи втручання 

відбулося на підставі закону і чи становило воно нагальну суспільну потребу. 

Оскільки дати однозначної відповіді Суд не міг (адже будинок було передано до 

статутного капіталу заявника Фондом державного майна України без відповідних 
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повноважень для цього), Суд вирішував питання про пропорційність втручання, 

тобто про дотримання “справедливого балансу” між вимогами загального інтересу 

суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. 

Суд зазначив, що заявник добросовісно отримав будинок як внесок до 

статутного капіталу, не знаючи про те, що Фонд державного майна не мав 

повноважень на його передавання, та й не було підстав для передбачення, що 

заявник мав знати про це. Отже, наслідком рішення про скасування передання ДП 

“Укрнафтопродукт” будівлі заявникові було позбавлення заявника його 

первинного капіталу та, відповідно, частини його активів. Суд не вбачає 

виняткових обставин, здатних виправдати відсутність відшкодування у цій справі, 

і вирішує, що таким чином на заявника було покладено індивідуальний та 

надмірний тягар, який порушив справедливий баланс, котрий мав бути 

дотриманий між вимогами суспільного інтересу, з одного боку, та захистом права 

на мирне володіння майном – з другого. Отже, мало місце порушення ст.1 

Протоколу №1. 

У справі «Андрій Руденко проти України» [227] Європейський суд визнав, 

що беручи до уваги важливість вимоги, встановленої в національній правовій 

системі щодо попередньої компенсації (частина друга ст. 365 ЦК покладала 

обов’язок завчасно внести вартість частки заявника у квартирі на депозитний 

рахунок суду першої інстанції як передумову винесення судом рішення про 

припинення права на частку у спільному майні), Суд вважає, що рішення 

національних судів не мали юридичної підстави, оскільки суди свавільно 

відхилилися від писаного права, не надавши обґрунтування. У справі заявника 

протилежна сторона не внесла вартість частки на рахунок, конкретні та відповідні 

аргументи заявника стосовно нездійснення протилежною стороною необхідного 

платежу національні суди не взяли до уваги, і заявника було позбавлено його 
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майна, відтак Європейський суд дійшов висновку, що не було задоволено вимог 

другого речення першого пункту ст. 1 Першого протоколу стосовно 

оскаржуваного позбавлення заявника його майна. 

Стаття 1 Першого Протоколу зазначає, що захист права мирного володіння 

не обмежує права держави стосовно забезпечення виконання таких законів, які 

видаються їй необхідними для здійснення контролю за використанням власності 

відповідно до суспільних інтересів та для забезпечення сплати податків та інших 

зборів чи штрафів. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що межі здійснення 

контролю державою за правом власності при проведенні фіскальної, соціальної та 

іншої політики достатньо широкі. 

У справі “Джеймс проти Сполученого Королівства” Європейський суд 

зазначив, що завдяки безпосередньому знанню суспільства та його потреб 

національні органи влади мають у принципі кращі, ніж міжнародний суд, 

можливості для оцінки того, що відповідає суспільним інтересам [157]. 

Тому механізм захисту права власності, передбачений Конвенцією, в першу 

чергу, покладає саме на національні органи влади обов’язок початкової оцінки як 

наявності проблеми суспільного значення, яка виправдовує заходи позбавлення 

права власності, а, разом з ними і проблеми необхідності та наявності заходів з 

усунення несправедливості. Це означає, що в цій сфері, як і в інших сферах, на які 

поширюються гарантії Конвенції, національні органи влади мають певну свободу 

розсуду. 

Крім того, поняття “інтересів суспільства” необхідно розуміти широко. 

Зокрема, рішення з прийняття законів щодо експропріації майна, як правило, 

ухвалюється після розгляду політичних, економічних та соціальних питань, 
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стосовно яких у демократичному суспільстві можуть існувати досить різні думки. 

Суд, визнавши природним, що свобода розсуду, якою користується законодавчий 

орган у здійсненні соціальної та економічної політики, має бути широкою, 

поважатиме рішення такого органу у визначенні того, що відповідає “інтересам 

суспільства”, лише тоді, коли таке рішення має відповідне обґрунтування. Іншими 

словами, хоча Суд не може підмінити оцінку національних органів своєю власною 

оцінкою, він зобов’язаний перевірити законність оскаржених заходів у світлі 

статті 1 Першого Протоколу і при цьому проаналізувати факти, з посиланням на 

які діяли національні органи влади. 

Але зазначена вище позиція не означає, що Європейський суд позбавлений 

повноважень у сфері надання оцінки втручанню держави у право власності особи. 

Але, як було зазначено у справі “Джеймс проти Сполученого Королівства”, хоча 

Суд не вправі замінити оцінку національної влади своєю оцінкою, він перевіряє 

здійснений державою та оскаржений до Суду захід на предмет його відповідності 

ст.1 Першого Протоколу та, здійснюючи таку перевірку, Суд має досліджувати 

факти, які стосуються дій національних владних органів. 

За останні роки Суд багаторазово встановлював перевищення меж 

повноважень держави відносно втручання у право власності особи. 

При дослідженні наявності порушення Суд має встановити чи відбулося 

таке порушення в межах повноважень держави стосовно контролю. Яскравим 

прикладом застосування даної норми є справа “Пайн Веллі Девелопмент ЛТД. та 

інші проти Ірландії” [109]. 

У даній справі особи займалися придбанням та покращенням земельних 

угідь. Після чергової купівлі земельної ділянки особами у 1982 році, Уряд надав 

наказ стосовно скасування дозволу на покращення та забудову окремого типу 
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земельних ділянок, під яку потрапили і угіддя заявників. Оскільки комерційна 

діяльність заявників повністю залежала від можливості подальшого продажу 

таких земель, Суд дійшов висновку про те, що даний наказ становив втручання у 

право мирного володіння майном, проте Суд визнав, що відповідно до статті 1 

Першого Протоколу, таке втручання здійснювалось у межах контролю держави за 

реалізацією права власності. Заборона перетворення та забудови вказаних угідь 

визнавалась правомірною і такою, що покликана забезпечити суспільні потреби. І 

була правильним, якщо не єдиним шляхом для забезпечення земельного 

планування відповідно до екологічних і економічних реалій. 

Також здійснення державою контролю за реалізацією права власності можна 

розглядати у контексті забезпечення сплати податків та інших зборів і штрафів. 

Багато заявників у своїх скаргах посилаються на Конвенцію для того, щоб 

оскаржити правила та процедури держави з питань податків, а також процедури, 

що застосовуються представниками податкових органів. У таких скаргах заявники 

виходять з положень ст.1 Першого Протоколу та ст.6 Конвенції. 

Значний інтерес в контексті викладеного становить справа “Гаcус Досьєр 

унд Фордетекнік ГмбХ проти Нідерландів” [105]. «Гасус Досьєр унд 

Фордентехнік ГмбХ» - компанія, створена відповідно до Німецького 

законодавства з юридичною адресою у Вюцбурзі, Німеччина. У червні 1980 року 

компанія продала обладнання для виготовлення бетону нідерландській компанії на 

умовах, що дана техніка буде залишатися власністю німецької компанії до 

моменту її повної оплати. 31 липня 1980 року податковий виконавець арештував 

все рухоме майно, що знаходилося у розпорядження нідерландської компанії для 

примусового продажу на виконання трьох виконавчих листів, виданих Агентством 

по збору прямих податків. 
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Виходячи зі ст.1 Першого Протоколу компанія-заявник подала скаргу на 

конфіскацію обладнання для виготовлення бетону податковими органами 

Голландії та наступного продажу такого обладнання за участю компанії. 

Суд висловив думку про те, що втручання держави, яке було оскаржено у 

даній справі, стало результатом виконання податковими органами своїх 

повноважень на підставі розділу 16 (3) Закону про збирання податків.  

Суд також зазначив, що законодавчі органи повинні користуватися 

широкою свободою розсуду, особливо у питаннях чи повинні, і, якщо повинні, то 

в якій мірі податкові органи мати перевагу у випадку примусового стягнення 

податкової заборгованості по відношенню до звичайних кредиторів, які стягують 

звичайну комерційну заборгованість за договором. Суд готовий погодитись з 

оцінкою законодавчих органів, стосовно даних питань за умови, що така оцінка 

буде раціонально обґрунтована. 

Таким чином, Суд постановив рішення, відповідно до якого арешт 

податковими органами обладнання по виготовленню бетону, право власності на 

яке фактично належало продавцю (з огляду на той факт, що оплата ще не 

відбулась) до повної оплати голландською компанією обладнання, та її наступний 

продаж не порушує статтю 1 Першого Протоколу до Конвенції.  

Яскравим прикладом свободи реалізації державою її фіскальної функції є 

справа “Гентріх проти Франції” [142]. У травні 1979 року пані Гентріх та її 

чоловік придбали у Страсбурзі 6766 кв. метрів землі, що не призначалась для 

забудови. Придбання було здійснено з відкладальною умовою, що SAFR 

(Регіональне управління з розвитку та заселенню заміських земельних ділянок) не 

реалізує своє право переважного придбання такої земельної ділянки протягом 

наступних двох місяців.  
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Головне податкове управління зареєструвало придбання за фактом сплати 

збору та правочин вступив в силу, коли SAFR не скористався своїм правом 

переважного придбання потягом вказаного періоду.  

У лютому 1980 року судовий виконавець повідомив заявників про рішення 

SAFR з приводу наміру здійснення права переважної купівлі земель. 

Пані Гентріх звернулася до Суду зі скаргою про порушення державою ст.1 

Першого Протоколу, яке полягало у тому, що податкові органи скористалися 

своїми переважними правами відповідно до ст.668 загального податкового 

кодексу. Вона також стверджувала, що національно процедура вирішення спору 

не надала їй адекватної можливості для розгляду своєї справи у французьких 

судах, незважаючи на правило, встановлене п.п.1, 2 ст.6 Конвенції. 

Розглянувши справу, Суд дійшов висновку що як окремо взята жертва права 

на переважне придбання, пані Гентріх зіткнулася з «індивідуальним та надмірним 

тягарем», законність якого могло би виправдати лише наявність у заявника 

можливості ефективного оскарження прийнятих по відношенню до неї заходів, 

але їй було відмовлено в такому праві. Таким чином було порушено справедливу 

рівновагу між захистом права власності та вимогою дотримання суспільних 

інтересів (курсив наш – Д.Н.).  

Суд встановив, що було порушено ст.1 Першого Протоколу, а також ст.6 

Конвенції. 

У справі “A.П., М.П., та Т.П. проти Швейцарії” [121], заявники, що 

проживали у кантоні Цюріх були спадкоємцями пана П., що помер у 1984 році. 

Трьохмісячний строк для прийняття спадщини або відмови від неї сплив у травні 

1984 року. Оскільки, пан П. ухилявся від сплати податків, податкові органи 

розпочали розслідування по відношенню до заявників. У січні 1990 року 
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федеральне управління прямих податків змусило заявників сплатити податки, які 

не були сплачені померлим, а також нарахувало їм штрафні санкції. 

Суд зазначив, що заявники були оштрафовані за несплату податків, яка була 

здійснена померлим, який здійснив кримінальне правопорушення. 

Фундаментальний принцип податкового права полягає у тому, що 

правонаступники не можуть нести кримінальної відповідальності за 

правопорушення, що було скоєно померлим (принцип персоніфікації кримінальної 

відповідальності). Таким чином, мало місце здійснення порушення правила, 

закріпленого ст.6 Конвенції, що призвело до порушення права, передбаченого ст.1 

Протоколу №1. 

Рішенням у справі “Національного та регіонального будівельного 

товариства, постійного будівельного товариства Лідсу та будівельного товариства 

Йоркширу проти Сполученого Королівства” [101], Суд дослідив рамки реалізації 

повноважень держави у сфері податкового законодавства. У Великій Британії 

інвестори у будівничі товариства мають сплачувати податок на прибуток з 

відсотків, що вони отримують від участі в таких товариствах. 

З практичних міркувань, на підставі домовленостей між будівельними 

товариствами та податковим управлінням, управління було уповноважене збирати 

податок з джерела його формування у формі єдиного платежу, який було 

нараховано на базі всією суми (так звана “складна ставка податку”), який 

розраховувався для кожного інвестора як пропорційна частка суми всього 

сплаченого податку. Інвестори отримували відсотки після сплати податків, а 

відповідні обов’язки з нарахування та сплати відповідного податку за них 

виконували їх будівельні товариства, які платили складну ставку податку 

податковому управлінню. 
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Складна ставка податку розраховувалась по відношенню до процентів, 

сплачених будівельним товариством протягом власного 12-ти місячного звітного 

періоду, що завершувався у відповідному фінансовому році. Така практика 

припинилась, починаючи з 1986-1987 фінансового року було введено нову 

систему, відповідно до якої податок розраховувався щоквартально на проценти, 

що були фактично сплачені протягом фінансового року. В результаті чого 

утворився проміжок у декілька місяців, протягом якого не застосовувались ні 

стара, ні нова системи. 

При вирішенні даної справи, Суд врахував складний та довготривалий 

законодавчий процес, протягом якого приймалися законодавчі акти, що 

регулювали нову систему сплати відповідного податку, на фоні постійного 

лобіювання будівничими товариствами, які домагалися відміни податків на період 

між припиненням дії старої та переходом до нової системи. Парламент наполягав 

на необхідності сплати податку на проценти; кошти, сплачені податковому 

управлінню на підставі цих правил, не були результатом подвійного 

оподаткування чи незаконної експропріації активів заявника. 

Європейський суд зазначив, що закон “Про державний бюджет на 1991 рік” 

мав виправити технічні недоліки положень 1986 року. Ці заходи, на думку Суду 

були достатньо розумними, якщо прийняти до уваги суспільні інтереси, які 

полягали у тому, що приватні особи не мають отримувати жодної переваги у 

результаті переходу до нової системи сплати податків та не можуть залишити 

державну казну без надходжень лише з причини випадкових недоліків у 

податковому законодавстві. 

Суд постановив, що не було допущено порушення статті 1 Першого 

Протоколу чи будь-якого іншого положення Конвенції. 



 165 

Справа “Феррадзіні проти Італії” [108] цікава тим, що в ній, у відповідь на 

твердження заявника, що за їх зверненням не відбулося очікуваного зменшення 

податку, незважаючи на наявність законних підстав, Суд постановив, що 

податкові питання становлять собою складову ядра виключних прав публічної 

влади, при цьому зберігається, в основному, публічно-правовий характер відносин 

між платником податку і суспільством. 

Суд також наголосив на тому факті, що ст.1 Першого Протоколу, 

передбачаючи захист права власності, надає державі право приймати закони, що 

забезпечують сплату податків. Підсумовуючи вищенаведене, Європейський суд 

зазначив, що не всі права, які має особа є цивільними правами за своєю природою. 

Зокрема, політичні права та обов’язки, такі як право приймати участь у 

виборах, в яких був інтерес заявника, не є цивільними правами і тому до них не 

можуть застосовуватися положення ст.6 Конвенції. Не застосовуються вони також 

і до спорів, що виникають між органами державної влади та їх посадовими 

особами, стосовно публічно-правових повноважень, чи спорів стосовно 

видворення іноземців. Податкова сфера, розвиток якої у демократичному 

суспільстві не може докорінно змінити обов’язки осіб (як фізичних, так і 

юридичних) щодо сплати податку. Такі зміни не стосуються втручання у цивільні 

права осіб. 

Таким чином, Суд дійшов висновку, що податкові спори не належать до 

цивільно-правової сфери, незважаючи на те, що вони завжди мають певні майнові 

наслідки для платників податків, тому ст.1 Першого Протоколу у даному випадку 

не може бути застосована, як і ст.6 Конвенції. 

У рішенні по справі “Еко Алда Авее проти Греції” [130], заявник звернувся 

за поверненням надмірно сплаченого податку на прибуток. Після відмови 
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податкових органів задовольнити скаргу компанії, остання звернулася до 

адміністративного суду м.Афіни з вимогою щодо стягнення суми разом з 

процентами. Поки справа була на розгляді адміністративного суду, держава 

виплатила заявнику всю суму надмірно сплаченого податку. Компанія зменшила 

свої позовні вимоги до суми процентів, які були належними їй у зв’язку із 

затримкою виплати надміру сплаченого податку. 

Суд постановив, що, з огляду на той факт, що сума надміру сплаченого 

податку, була повернена заявнику через п’ять років після того, як компанія-

заявник подала заяву про повернення такої суми, відмова держави протягом 

такого значного часу сплатити надмірно сплачений податок на користь особи 

порушила справедливу рівновагу, яка мала існувати між публічними та 

приватними інтересами, таким чином було порушено статтю 1 Першого 

Протоколу і скарга особи-заявника була задоволена в повному обсязі. 

У справі “Об’єднання свідків Ієгови проти Франції” [118] розглядалось 

нарахування на користь заявника додаткового доходу на суму у десятки мільйонів 

євро. За твердженням заявника, відповідні нарахування були проведені 

протиправно і порушують свободу віросповідання. 

Податки на пожертви, що були здійснені на користь об’єднання, були 

нараховані на підставі статті 757 загального податкового кодексу, відповідно до 

якої було здійснено усні пожертви, дані про які надані податковим органам, які 

підпадають під дію податку на дарування. 

Оскільки оподаткування усних пожертв залежить від проведення податкової 

перевірки, застосування податкового законодавства важко передбачити. 

Відповідно до цього, Європейський суд знайшов у діях податкових органів 

Франції порушення ст.9 Конвенції (право на свободу релігії). У своєму рішенні 
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про справедливу компенсацію, Суд зобов’язав Францію повернути суму 

сплаченого податку. 

Будь-яке втручання у право власності може бути виправдано лише за умови, 

що таке втручання здійснювалося в інтересах суспільства або у загальних 

інтересах. Вимога того, щоб будь-яке позбавлення права здійснювалося в 

інтересах суспільства прямо передбачена у другому реченні ст.1 Першого 

Протоколу. Але будь-яка форма втручання у право власності, незалежно від того, 

яка норма розповсюджується на неї, має відповідати вимозі щодо наявності 

легітимної мети. Перша та найважливіша вимога ст.1 Першого Протоколу полягає 

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

майном має бути законним. Більше того, верховенство права, один з 

фундаментальних принципів демократичного суспільства, є основним принципом 

всіх статей Конвенції [170]. 

Таким чином, як було зазначено вище, стаття 1 Першого Протоколу надає 

державі відповідні повноваження для втручання у право власності. Разом з тим, 

відповідні повноваження обмежуються ступенем виправданості відповідного 

втручання. Для перевірки відповідності виправданості такого втручання 

застосовується відповідність втручання держави у право власності критеріям 

пропорційності такого втручання, законності втручання та відповідність такого 

втручання публічному та суспільному інтересам. 

Значний інтерес в контексті дослідження меж втручання держави у мирне 

володіння майном становить справа Джейсон проти Сполученого Королівства 

[118]. Заявники у даній справі були керівниками маєтку Герцога 

Вестмінстерського, який включав двісті будинків у престижному районі Лондону. 

Заявники скаржились на те, що маєток втратив значну суму доходу через 
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застосування Акту 1967 року стосовно реформи системи володіння на правах 

оренди, який надав орендарям житла за довгостроковими контрактами право 

викупати нерухомість за цінами, ничже ринкових. Акт 1967 року 

розповсюджувався лише на орендарів житла за довгостроковими контрактами на 

строк від 21 року. Це також мало бути володіння на правах оренди, права на які 

викупалися за незначну фінансову компенсацію. В результаті того, що маєток 

Герцога Вестмінстерського був змушений продати нерухомість близько 80 

орендарям у Лондоні, що скористалися своїм переважним правом за ставками, що 

були передбачені Актом 1967 року, заявники втратили близько двох мільйонів 

фунтів стерлінгів на різниці з ринковою вартістю оренди такого житла. 

При вивченні скарги Європейський суд звернувся до позитивних і 

негативних обов’язків держави, які не мають точної дефініції. Суд визнав, що 

перша і найважливіша вимога ст.1 Першого Протоколу полягає в тому, що будь-

яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном має бути 

законним. До того ж, підлягає застосуванню принцип верховенства права, який 

випливає з кожної статті Конвенції. 

Окрім цього, відповідно до принципу законності, чинні положення 

національного законодавства потрібно формулювати так, щоб вони були 

достатньо доступними, чіткими і передбачуваними у практичному застосуванні. 

Втручання держави у право мирного володіння майном має відбуватися на 

певних принципах, які вважаємо за доцільне дослідити далі. 

Одним з ключових принципів в контексті досліджуваного питання є 

принцип легітимної мети при забезпеченні суспільних інтересів. 

Йдеться про те, що будь-яке втручання в реалізацію проголошеного 

Конвенцією права чи свободи має передбачати легітимну мету. Відповідно, у 
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випадку виконання державою свого позитивного обов’язку, вона повинна мати 

легітимні підстави для бездіяльності. До того ж, закладений у статті 1 Першого 

Протоколу принцип забезпечення справедливої рівноваги передбачає наявність 

загальних інтересів суспільства. Крім того, необхідно знову наголосити, що 

декілька норм, які містяться в ст.1 Першого Протоколу, не відокремлені одна від 

одної, і що друга й третя норми стосуються лише певних випадків втручання у 

право мирного володіння майном. 

Одним із наслідків цього є те, що вимога наявності інтересів суспільства, по 

суті, безпосередньо випливає з принципу, проголошеного в першому реченні, а 

отже, метою втручання у здійснення особою права мирно володіти своїм майном, 

у значенні першого речення статті 1 Першого Протоколу, також має бути 

забезпечення суспільних інтересів. 

Зважаючи на розуміння проблем суспільства, національні органи влади 

мають кращі можливості для оцінки того, що відповідає “інтересам суспільства”, 

ніж міжнародний суд. Отже, система захисту, передбачена Конвенцією, покладає 

саме на національні органи влади обов’язок початкової оцінки наявності проблеми 

суспільного значення, яка виправдовує заходи щодо реалізації права власності, 

зокрема, заходи з позбавлення права власності та відновлення таких прав. Це 

означає, що в цій сфері, як і в інших сферах, на які поширюються гарантії 

Конвенції, національні органи мають певну дискрецію (курсив наш – Д.Н.). 

Крім того, поняття “суспільні інтереси” завжди має широкий зміст. Зокрема, 

рішення щодо запровадження законів про експропріацію майна або надання 

державної компенсації за відчужене майно, як правило, ухвалюється з 

урахуванням політичних, економічних та соціальних чинників. Європейський суд 

визнає природною необхідність надання законодавчому органу широких меж 
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самостійної оцінки в здійсненні ним соціальної та економічної політики, і тому 

Суд поважатиме рішення такого органу у визначенні того, що відповідає 

“інтересам суспільства”, але за винятком випадків, коли є всі підстави вважати, що 

воно не має відповідного обґрунтування. 

Означений підхід є виправданим щодо таких фундаментальних змін у 

державній системі, які відбуваються при переході від тоталітарного режиму до 

демократичної форми управління, а також при реформуванні політичної, правової 

та економічної структури держави. 

Далі вважаємо за необхідне зупинитися на аналізі принципу забезпечення 

справедливої рівноваги. 

Основною метою ст.1 Першого протоколу до Конвенції є попередження 

свавільного захоплення власності, конфіскації, експропріації та інших порушень 

безперешкодного користування своїм майном. При цьому в своїх рішеннях 

Європейський суд постійно вказує на необхідність дотримання справедливої 

рівноваги між інтересами суспільства та необхідністю дотримання 

фундаментальних прав окремої людини (наприклад, рішення від 23 вересня 1982 

р. у справі «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції», від 11 березня 2003 р. – 

«Новоселецький проти України», від 1 червня 2006 р. – «Федоренко проти 

України»). Необхідність забезпечення такої рівноваги відображено в структурі 

ст.1. Зокрема, необхідно, щоб була дотримана обґрунтована пропорційність між 

застосованими заходами та переслідуваною метою, якої намагаються досягти 

шляхом позбавлення особи її власності. 

Таким чином, особу може бути позбавлено її власності лише в інтересах 

суспільства, на умовах, передбачених законом і загальним принципами 

міжнародного права, а при вирішенні питання про можливість позбавлення особи 
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власності має бути дотримано справедливої рівноваги між інтересами суспільства 

та правами власника. 

Як при втручанні у право мирного володіння майном, так і при утриманні 

від застосування заходів, необхідно забезпечити справедливий баланс між 

вимогами загальних інтересів суспільства та необхідністю захисту основних прав 

відповідної особи. 

Вимога щодо забезпечення такого балансу випливає зі структури статті 1 

Першого Протоколу, якщо розглядати її в цілому. Зокрема, вживаючи будь-яких 

заходів, у тому числі й заходів з позбавлення особи її майна, держава повинна 

подбати про забезпечення при цьому відповідного пропорційного співвідношення 

між засобами, які застосовуються для цього, і метою, що ставиться. Отже, у 

кожній справі, в якій стверджується про порушення цієї статті, Європейський суд 

повинен з’ясувати, внаслідок чого саме відповідна особа була змушена нести 

непропорційний і надмірний тягар. 

Оцінюючи, чи було дотримано вимоги ст.1 Першого Протоколу, 

Європейський суд повинен провести всебічне дослідження різних інтересів, яких 

стосується ця справа, виходячи при цьому з того, що Конвенція покликана 

охороняти права, які є “практичними та ефективними”. 

Варто зазначити, що Суд повинен проаналізувати реальні чинники ситуації, 

яка оскаржується. Відповідна оцінка може потребувати не лише розгляду 

відповідних умов компенсації, а і дослідження дій сторін та механізмів, які 

впровадила держава. У цьому контексті слід наголосити, що, оцінюючи поведінку 

держави, слід враховувати такий чинник, як існування невизначеності. Насправді, 

коли під загрозою опиняються загальні інтереси, саме органи державної влади 

зобов’язані вжити своєчасних, відповідних і послідовних заходів [74]. 
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Відповідно до прецедентного права органів, що діють на підставі Конвенції, 

право власності є поліаспектним юридичним явищем. Йдеться про можливість 

існування майна, коштів, виправданих очікувань (про які йшлося раніше в 

дисертаційному дослідженні) тощо. Разом з тим, сподівання на визнання 

існування задавненого права власності, яке давно було неможливо 

використовувати ефективно, не може вважатися “майном” в розумінні статті 1 

Першого Протоколу. 

В контексті зазначеного інтерес становить рішення Європейського Суду у 

справі “Сколло проти Італії” [111]. 

Заявник у даній справі придбав квартиру у Римі у липні 1982 року, яка була 

зайнята орендарем. У березні 1983 року заявник через суд вимагав виселення 

орендаря з тих підстав що, мав ступінь інвалідності, був безробітним та мав 

необхідність у квартирі. До того ж, орендар припинив сплачувати орендні платежі. 

Спочатку, у квітні 1983 року магістрат видав наказ про виселення орендаря. 

Проте, дія даного наказу була призупинена чотири рази на виконання 

законодавчого декрета. Орендар звільнив помешкання у січні 1995 року (через 

більш як 11 років, як власник помешкання вперше подав заяву про його 

виселення). 

Заявник звернувся до Суду зі скаргою про порушення права власності. 

Європейський Суд дійшов висновку, що необхідно зважати на той факт, що 

держава може приймати будь-які закони, які вважатиме за потрібне для 

встановлення контролю за використанням власності відповідно до суспільних 

інтересів. 

Відповідні закони, на думку Суду, частіше за все приймаються у сфері 

забезпечення громадян житлом. З метою реалізації такої політики законодавчий 
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орган має користуватися розсудом у широких межах як у питанні визначення 

наявності проблеми, що викликає занепокоєність суспільства, так і у питанні 

вибору детальних заходів та запровадження механізму для їх реалізації. 

Європейський суд зазначив, що погоджується на здійснення контролю за 

правом власності за умови, що відповідний контроль має під собою “розумні 

підстави”. 

Заявник стверджував, що такої розумної мети не було, оскільки той факт, що 

держава не мала ефективної політики у сфері розподілу житла та внаслідок цього 

позбавила його права розпоряджатися власною квартирою, оскільки захищала 

виключно інтереси орендаря.  

Європейський суд зазначив, що законодавчі норми, які призупиняли дію 

наказів про виселення в період з 1984 року по 1988 рік були зумовлені 

необхідністю вирішення проблеми значної кількості договорів оренди житла, 

строк чинності яких спливав у 1982 та 1983 роках та піклуванням про надання 

можливості мешканцям, договори оренди яких втратили чинність, знайти нове 

житло або отримати житло, що надавалося державою на пільгових умовах. 

Виконання всіх наказів про виселення, на думку Європейського суду, призвело б 

до зростання соціального напруження та становило б загрозу для громадського 

порядку. Таким чином, оскаржуване положення, в цілому, відповідало нормам ст.1 

Протоколу №1. 

Досліджуючи далі питання співрозмірності, Суд зазначив, що будь-яке 

втручання у здійснення права власності має забезпечувати розумну рівновагу між 

засобами, що використовуються і тією метою, на яку спрямовані заходи, які 

позбавляють особу власності. 
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На думку заявника, дії держави не могли вважатися співрозмірними, 

оскільки заявник не бажав нічого окрім користування своєю законною власністю 

для проживання там разом із сім’єю. 

Для того, аби визначити чи були застосовані заходи співмірними меті, на яку 

вони були спрямовані, Суд мав встановити, чи були дії по відношенню до 

орендаря такими, які забезпечували справедливу рівновагу (курсив наш – Д.Н.). На 

думку Європейського суду, заявник чітко повідомив владу про те, що він потребує 

квартири та є безробітним інвалідом. Разом з тим, влада жодним чином не 

відреагувала на подібну заяву. За наслідками розгляду даної справи Суд встановив 

порушення співмірності, встановленого ст.1 Першого Протоколу. 

Необхідно також звернути увагу на те, що дискримінаційні заходи щодо 

обмеження права мирно володіти майном не можуть відповідати загальному 

(суспільному) інтересу. Зокрема, в контексті зазначеного інтерес становить 

позиція Європейського суду у справі “Маркс проти Бельгії” [103]. 

У даній справі Європейський суд розглядав застосування бельгійського 

спадкового законодавства. У ньому проводилось розмежування між правом на 

спадкування дітей, народжених у шлюбі, та позашлюбних дітей. 

Згідно з аргументами Уряду Бельгії, право на мирне володіння майном було 

легітимно обмежено з міркувань “загального інтересу”. 

Відхиляючи аргументи Уряду Бельгії, Європейський суд зазначив про 

дискримінаційний характер обмеження і вказав, що дискримінаційне обмеження 

не є “розумним”, а, відтак, не може вважатися легітимним. 

Таким чином, як вбачається з небагатьох рішень, в яких Європейський суд 

посилається на відповідність загальному інтересу заходів, спрямованих на 

обмеження мирного володіння майном, межа між “загальним інтересом” та 
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“інтересом суспільства” є доволі умовною. Чітка вказівка щодо необхідності 

використання “загального” або “суспільного” інтересу для визначення 

правомірності втручання у мирне володіння майном відсутня. 

Як вже зазначалося раніше, при визначенні «заходів регулювання» або 

«заходів контролю» за користуванням майном головні труднощі полягають у 

встановленні різниці між позбавленням майна та суто регулятивним впливом на 

майнові відносини. 

Навіть у ситуаціях, коли втручання держави призводить до повного 

позбавлення власника його майна, Суд, скоріш за все, розглядатиме відповідний 

захід як «регулювання» в тому разі, якщо він вжитий у кримінальному процесі. 

Наприклад, справа “АГОСІ проти Сполученого Королівства” [160] 

стосувалась конфіскації митними органами Великобританії золотих монет 

Південно-Африканської Республіки, заборонених до ввезення до Сполученого 

Королівства. Вирішуючи питання про те, яке правило має застосовуватись до 

такого заходу, Суд зазначив, що заборона імпорту золотих монет, на підставі 

порушення якої вони були конфісковані, безсумнівно становить собою контроль 

за використанням майна. Хоча конфіскація майна і призводить до його 

позбавлення, обставини такого позбавлення становлять елемент процедури з 

регулювання користування золотими монетами в Британії. На цій підставі Суд 

застосував третє правило. 

Слід додати, що при визначенні того, чи виконується ця вимога, 

Європейський суд визнає, що держави при формуванні та реалізації податкової 

політики мають широкі межі розсуду, і що Суд поважатиме оцінку законодавця в 

таких питаннях, за винятком випадків, коли вона позбавлена будь-якого 

розумного підґрунтя. Скажімо, Європейський суд визнає право державних органів 
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конфіскувати майно на складі покупця за його податковими зобов’язаннями, хоча 

право власності на це майно формально залишалось у продавця. 

Значний інтерес в контексті викладеного становить справа “Щокін проти 

України” [161], у якій Європейський суд розглянув ситуацію, коли встановлений 

Декретом Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» 

розмір податків, які заявник мав сплатити, був збільшений за Інструкцією про 

прибутковий податок з громадян, затвердженою наказом Головної державної 

податкової інспекції. Незважаючи на загальне правило, відповідно до якого 

державні органи мають широкі межі розсуду при визначенні та збиранні податків, 

Суд постановив, що в цій справі статтю 1 Першого Протоколу було порушено. 

Суд дійшов висновку що, по-перше, національне законодавство не було 

чітким та узгодженим та не відповідало вимозі «якості» закону і не забезпечувало 

адекватного захисту від свавільного втручання у майнові права заявника; по-

друге, національними органами не було дотримано вимогу законодавства щодо 

застосування підходу, який був би найбільш сприятливим для заявника, який був 

платником податків, коли в його справі національне законодавство допускало 

неоднозначне тлумачення. 

Необхідно зазначити, що метод відокремлення справ, що підпадають під 

третє правило, від тих, що регулюються другим правилом, за якісними та 

кількісними характеристикам не спрацьовує, коли треба розрізнити випадки 

застосування третього та першого правил. 

Зокрема, в означеній раніше справі “Інтерсплав” проти України” [104] 

зазначалося про систематичні відмови податкових органів надавати згоду на 

повернення ПДВ за продукцію, що експортувалась. Заявник успішно оскаржував 

такі відмови до суду, що не заважало податковій адміністрації знову відмовляти у 
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наданні згоди за наступними запитами заявника. Незважаючи на те, що справа 

стосувалась податкової сфери, Суд застосував до втручання, яке оскаржував 

заявник, перше загальне правило статті 1 Першого Протоколу. 

Одним з найпомітніших наслідків виділення трьох норм (правил) у ст.1 

Першого Протоколу і фактичного їх застосування, на нашу думку, стало 

переведення другого абзацу статті з категорії прав держави до категорії її 

обов’язків щодо захисту права власності. Хоча процент задоволених заяв про 

порушення права власності, які були кваліфіковані за третім правилом, значно 

нижчий за частку тих, що розглядалися за двома іншими правилами, 

Європейський суд, тим не менш, не надає державам абсолютної свободи у сфері 

регулювання права власності та виносить у таких справах рішення на користь 

заявників. 

Варто додати, що характерною рисою ст.1 Першого Протоколу є те, що ця 

стаття, на відміну від більшості інших статей Конвенції, не містить вичерпного 

переліку інтересів суспільства, задля досягнення яких держава може обмежувати 

право власності. 

Таким чином, з одного боку, право власності не може бути обмеженим для 

досягнення будь-яких цілей, окрім публічних інтересів, з іншого боку, текст ст.1 

Першого Протоколу та власне практика Європейського суду надає державі 

широку свободу у встановленні того, що є публічним інтересом. 
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Висновки до розділу 3 

Викладене вище дає підстави для наступних висновків. 

1. При розгляді Судом справ, в яких виявляється порушення норми статті 

1 Першого Протоколу, Суд виходить з аналізу трьох частин норми 

у їх сукупності: 1) принцип мирного володіння майном; 2) 

порушення такого принципу; 3) контроль за здійсненням права на 

мирне володіння майном. 

2. Для застосування принципу мирного володіння майном необхідні 

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

статтею 1 Першого Протоколу а також практикою Європейського 

суду; 2) наявність порушення (обмеження, невизнання або будь-

якого іншого втручання у мирне володіння власністю особи); 3) 

наявність контролю за її використанням. 

3. Фактичне невиконання рішення суду, винесеного на користь заявника 

вважається порушенням статті 1 Першого Протоколу до Конвенції, 

незважаючи на причини з яких сталося таке невиконання, 

заборгованість за рішенням становить “власність” в розумінні 

статті 1 Першого Протоколу, а значна затримка у наданні такої 

заборгованості становить порушення права власності. 

4. Ефективний захист права на мирне володіння майном включає право 

на виконання судового рішення без невиправданих затримок. 

Відсутність у заявника можливості домогтися виконання судового 

рішення, винесеного на його користь, становить втручання у право 

на мирне володіння майном. 
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5. Нестворення державою умов для захисту права на мирне володіння 

майном також вважається порушенням статті 1 Першого 

Протоколу. Так неперешкоджання державою втручанню третіх 

осіб у право власності особи, наприклад, шляхом нестворення 

відповідного механізму захисту та, відповідно, ненадання 

можливості отримання компенсації вважається порушенням статті 

1 Першого Протоколу. 

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

юридичної особи, засновником якої вона є, зважаючи на значний 

розмір своєї частки у статутному капіталі відповідної юридичної 

особи, Європейський суд не враховує принцип майнової 

відокремленості і кваліфікує відповідну юридичну особу як засіб 

реалізації економічних цілей мажоритарного власника частки у її 

статутному капіталі 

7. Найважливіша вимога статті 1 Першого Протоколу полягає в тому, що 

будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння 

майном має бути законним. Позбавлення власності має 

відбуватися виключно на умовах, передбачених законом, а 

держави мають право здійснювати контроль за користуванням 

майном шляхом прийняття відповідних законів. Окрім цього, 

верховенство права є наскрізним принципом всіх статей Конвенції. 

8. Принцип пропорційності втручання вимагає дотримуватися 

справедливої рівноваги між загальними інтересами суспільства та 

нормами, прийнятими для захисту основних прав, що зумовлює, в 
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свою чергу, необхідність існування розумного зв’язку між 

вжитими заходами та їх метою. 

9. Принцип ефективності права власності полягає у тому, що необхідно 

переконатися, чи могла власність, яка стала предметом обмеження, 

підлягати, наприклад, експропріації. Практика Європейського суду 

уточнює, що необхідно враховувати наслідки і оцінювати 

ситуацію по суті з урахуванням усіх її складових. 
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ВИСНОВКИ 

 Проведене дисертаційне дослідження дає підстави для наступних висновків. 

1. Чинне нормативне визначення права власності через повноваження 

володіння, користування та розпорядження потребує змістовного 

вдосконалення. Сучасні тенденції економічного розвитку та юридичні 

реалії зумовлюють необхідність відмови від класичної “тріади” 

повноважень власника, оскільки виходять за межі відповідного 

розуміння права власності і наділяють конкретних учасників 

абсолютних відносин такими повноваженнями, що не можуть 

охоплюватися категоріями “володіння”, “користування” та 

“розпорядження”. 

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

Протоколу має два компоненти: 1) процесуальний, який встановлює 

процесуальні гарантії проти втручання у мирне володіння; 2) 

матеріальний, який надає захист проти свавільних дій держави або 

покладання на особу надмірного тягара. Саме в такому поєднанні 

процесуальних та матеріальних засад повинен розумітися справедливий 

баланс між громадськими інтересами та вимогами захисту права 

власності. 

3. Право мирно володіти майном відповідно до положень статті 1 Першого 

Протоколу до Конвенції передбачає: 1) позитивне право мирно володіти 

майном; 2) заборона неправомірного втручання у здійснення 

відповідного права; та 3) виключення з-під захисту випадків 

правомірного позбавлення державою власності, пов’язаних з контролем 
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за користуванням майном та забезпеченням сплати обов’язкових 

платежів або штрафів. 

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

охороняється у відносинах особи з державою. Це відрізняється від права 

власності за цивільним правом України, яке охороняється у відносинах 

між юридично рівними суб’єктами. 

5. Категорія «майно» повинна тлумачитися поширювально та має охоплювати 

такі нетипові для традиційної цивілістики складові (складові, які не є 

речами (майном) у розумінні цивільного законодавства України) як 

обґрунтовані очікування, майнові права інтелектуальної власності, інші 

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

недоговірні майнові вимоги, вимоги виконання судових рішень, право 

на встановлення соціальних виплат. 

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

визначення поняття «абсолютність». У теорії цивільного права 

абсолютне право визначається як право, що захищається від 

протиправних посягань будь-якого учасника цивільних правовідносин 

(на відміну від відносних, зобов’язальних прав, які мають чітко 

визначений суб’єктний склад). Водночас, доктрина прав людини 

визначає абсолютне право як право, яке взагалі не може бути обмежено. 

Таким чином, цивільним правом право власності визнається 

абсолютним, а доктриною прав людини – ні. 

7. Необхідність застосування Конвенції та рішень Європейського суду при 

здійсненні правосуддя національними судами є очевидною. Окрім 

цього, практика Європейського суду є необхідною для реалізації на 
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практиці основних принципів Конвенції, оскільки чинному 

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

“справедлива сатисфакція” тощо). 

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

визначати складовою частиною майна як об’єкта цивільних прав. 

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

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

засвідчує правомочність його власника отримати право власності на 

нерухоме майно чи інше речове право на відповідне майно в 

майбутньому. Виходячи з цього, існуючий у теорії цивільного права 

підхід, що зводиться до кваліфікації майнових прав як прав 

зобов’язальних (в т. ч. і права очікування), є неприйнятним. 

9. Факт встановлення законом підстав для позбавлення права власності 

Європейський суд вважає недостатнім для обґрунтування втручання в 

право власності. Втручання в право власності, у тому числі й таке, що 

ґрунтується на законі, не повинно порушувати справедливу рівновагу 

між вимогами інтересів суспільства і захистом основних прав особи. 

10. Цивільно-правова конфіскація не є санкцією. Перш за все, це пов’язано з 

тим, що, деліквент не позбавляється власності на користь держави. 

Конфіскацію, передбачену статтею 354 ЦК України необхідно 

кваліфікувати виключно в якості підстави припинення права власності. 

11. Законні гарантії права власності, враховуючи базові міжнародні 

стандарти, базуються на трьох основоположних принципах права: 
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верховенстві права; балансі приватних і публічних інтересів; судовому 

захисті. 

12. Для застосування принципу мирного володіння майном необхідні 

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

статтею 1 Першого Протоколу а також практикою Європейського суду; 

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

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

за її використанням. 

13. Принцип мирного володіння майном для держави означає не лише 

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

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

позитивних дій, які необхідні та є умовами мирного володіння майном, 

що випливає з того, що держава зобов’язана гарантувати кожному, хто 

перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені в першому 

розділі Конвенції. 

14. Відповідно до більшості рішень Суду, неможливість для заявника 

отримати результат виконання рішення суду, винесеного на його 

користь, становить втручання у право на мирне володіння майном. 

Фактичне невиконання рішення суду, яке було прийняте на користь 

заявника вважається порушенням статті 1 Першого Протоколу до 

Конвенції, незважаючи на причини з яких сталося таке невиконання, 

заборгованість за рішенням становить “власність” в розумінні статті 1 

Першого Протоколу, а значна затримка у наданні такої заборгованості 

становить порушення права власності. 
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15. За загальною практикою Суду, відсутність у держави коштів для 

відшкодування шкоди не є підставою для визнання правомірною 

відсутності відповідної компенсації. Ефективний захист права на мирне 

володіння майном включає право на виконання судового рішення без 

невиправданих затримок. Відсутність у заявника можливості домогтися 

виконання судового рішення, винесеного на його користь, становить 

втручання у право на мирне володіння майном. 

16. Нестворення державою умов для захисту права на мирне володіння 

майном також вважається порушенням статті 1 Першого Протоколу. Так 

неперешкоджання державою втручанню третіх осіб у право власності 

особи, наприклад, шляхом нестворення відповідного механізму захисту 

та, відповідно, ненадання можливості отримання компенсації 

вважається порушенням статті 1 Першого Протоколу. 

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

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

своєї частки у статутному капіталі відповідної юридичної особи, 

принцип майнової відокремленості не підлягає застосуванню: 

відповідна юридична особа повинна визначатися як засіб реалізації 

економічних цілей мажоритарного власника частки у її статутному 

капіталі. 
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