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Актуальність теми дисертаційної роботи. Актуальність 
дисертаційного дослідження, присвяченого проблемам застосування 
практики Європейського суду з прав людини (далі -  ЄСПЛ) при розгляді 
цивільних справ, не викликає сумнівів, що пояснюється рядом обставин. 
Так, на протязі останніх років Україна залишається лідером за кількістю 
індивідуальних звернень громадян до ЄСПЛ. При цьому в останні роки 
спостерігається стала динаміка зростання кількості скарг наших громадян до 
Суду з метою захисту своїх прав. За таких обставин очевидною є потреба 
більшого врахування підходів ЄСПЛ до вирішення певних спорів та 
впровадження їх у практику національних судових органів. З іншого боку, 
значення також має об’єктивна оцінка діяльності Суду з точки зору її 
процесуальних, процедурних, організаційних аспектів роботи, що може бути 
враховано у ході оптимізації національного цивільного судочинства. 
Особливого змісту й актуальності ці питання набувають в умовах системного 
реформування судової системи України. Водночас концепція реформування 
судочинства в Україні має на меті посилення змісту та обсягу гарантій права 
на судовий захист, які встановлені Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року. Зрештою, забезпечення права на 
справедливий суд у справах цивільного характеру вирізняється 
особливостями підходів ЄСПЛ щодо вирішення певних категорій спорів, що 
заслуговує окремої самостійної правової оцінки для врахування у 
національній судовій практиці.

Окреслені аспекти актуальності теми дисертаційної роботи 
кореспондують із визначеними в роботі Н.А. Ляшенко метою та завданнями 
дослідження, що включає науково-теоретичне обґрунтування та 
систематизацію знань про практику ЄСПЛ у контексті розвитку науки 
цивільного процесу, збільшення гарантій для громадян на об’єктивне і 
законне вирішення цивільних справ судами, а також поліпшення організації 
правосуддя та якості цивільного судочинства (с. 6-7 дисертації, с. 2 автореф.).

Слід також зазначити, що концепція роботи Ляшенко Н.А., в якій 
зроблено спробу комплексно дослідити практику ЄСПЛ для розвитку науки 
цивільного процесу та посилення гарантій захисту цивільних прав особи в 
цивільному судочинстві, органічно включається та доповнює існуючу нині в 
науці дискусію про комплексність права на справедливий суд, яке крім 
загальних процесуальних аспектів^судовогд розгляду справи, охоплює також
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у виконавчому процесі. Такий підхід кореспондує концепції останніх 
конституційних змін щодо принципів організації правосуддя в Україні, а 
саме частині 3 статті 129-1 Конституції України, згідно з якою контроль за 
виконанням судового рішення покладено на суд (згідно із Законом №1401- 
VIII від 2 червня 2016 p.).

Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена також і тим, що 
робота виконана в межах комплексної науково-дослідної теми «Доктрина 
права у правій системі України: теоретичний і практичний аспекти» 
(№ 11БФ042-01, державний реєстр. № 111U008337), яка досліджується на 
юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, а також відповідає плану науково-дослідної роботи кафедри 
нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури юридичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків, 
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Дисертанткою вдало і 
відповідно до обраної теми сформульовано мету та завдання дослідження, 
проведено самостійний аналіз наукових джерел (201 найменування), чинного 
українського законодавства, актів міжнародного права, практики ЄСПЛ, а 
також науково обґрунтовано та викладено результати дослідження, що 
представлені у вигляді теоретичних висновків та позицій, які 
характеризуються конструктивним аналізом позитивних, а також 
суперечливих аспектів практики ЄСПЛ у контексті оцінки перспектив та 
тенденцій розвитку правової системи України, судової системи і цивільного 
судочинства зокрема.

До позитивних рис роботи слід віднести широку постановку та виважене 
визначення проблемних питань, відповідне окреслення об’єкту та предмету 
дослідження, використання різноманітних наукових методів. Результати та 
отримані висновки у сукупності є достатньо аргументованими (хоча почасти 
характеризуються спірністю), їх достовірність зумовлена тим, що 
дослідження ґрунтується на широкій джерельній науковій базі, нормативно- 
правових документах України, міжнародних актах, документах ЄСПЛ. Крім 
того, дисертація відзначається послідовністю та повнотою змістовного 
наповнення відповідно до загальної концепції розкриття теми.

Застосування у ході дослідження різних наукових методів, зокрема 
таких як: діалектичний, системний, порівняльно-правовий, структурно- 
функціональний, дозволило дисертантці вибудувати аргументовану позицію 
у ході пошуку варіантів вирішення наукових завдать та сформулювати 
кінцеві висновки, що містять наукову новизну, є аргументованими як з 
позицій теорії та методології права, теорії цивільного процесу, так і з огляду 
на об'єктивні фактори правового життя - інституційні перетворення в системі 
організації правосуддя в цілому та цивільного судочинства, що тривають в 
Україні.
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Вдало структурований, достатньо логічний та послідовний виклад 
матеріалу дисертації, що відповідає прийнятому науковому стилю, дає 
можливість прослідкувати логіку авторських наукових суджень та аргументів 
в обгрунтуваня своїх позицій, що навіть за наявності певної спірності 
справляють враження досить виважених та належно аргументованих.

Так, перший розділ роботи «Практика Європейського суду з прав 
людини та її вплив на правову систему України» складається із шести 
підрозділів, в яких автор аналізує різні аспекти впливу практики ЄСПЛ на 
правову систему України (стор. 14-94 дисертації). У рамках цього розділу 
автор надає аналіз та визначення змісту поняття й особливостей практики 
ЄСПЛ, зокрема у проекції до проблемних питань організації цивільного 
судочинства в Україні, визначає критерії прийнятності звернення за 
предметом розгляду та захисту в ЄСПЛ, підходи щодо забезпечення особі 
права на правову допомогу, при цьому фокусуючи увагу на тих аспектах, що 
можуть слугувати для вирішення сучасних правових проблем у цивільному 
процесі України. Аналізуються також проблеми виконання рішень ЄСПЛ в 
Україні в контексті авторського підходу визначення сфери забезпечення прав 
людини стратегічним напрямком діяльності держави.

Другий розділ роботи «Застосування практики Європейського суду з 
прав людини при розгляді цивільних справ в Україні» складається із семи 
підрозділів та присвячений загальному аналізу впливу практики ЄСПЛ на 
цивільне судочинство (стор. 95-179 дисертації). Зокрема, автор аналізує 
позитивний та суперечливий досвід діяльності Суду на прикладі конкретних 
справ, а також недоліки організації цивільного судочинства щодо захисту 
цивільних прав особи в контексті гарантії забезпечення захисту в 
міжнародній судовій інституції, якою є ЄСПЛ; природу його рішень, їх зміст 
та обсяг як джерел застосування у практиці національних судів щодо 
розгляду конкретних цивільних спорів. Інтерес представляють підходи 
дисертанта щодо розуміння змісту та інструментального значення 
тлумачення норм Конвенції з захисту прав людини та основоположних 
свобод, у тому числі в порівняльному аспекті практики Європейського суду 
з прав людини і українських судів у цивільних справах, що має 
здійснюватися, виходячи із принципу змагальності. Обгрунтовано автор 
приділяє увагу та визначає важливу роль Верховного Суду України у 
питаннях виконання рішень Європейського суду з прав людини та пропонує 
зміни до Цивільного процесуального кодексу України в контексті їх 
відповідності європейським стандартам, що засвідчує практико-прикладне 
спрямування наукових розробок дисертанта.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження. Наукова 
новизна результатів дослідження полягає у всебічному аналізі практики 
ЄСПЛ у проекції визначення факторів її впливу на розвиток правової 
системи України, судової системи й оптимізації цивільного судочинства та 
вироблення на цій основі наукових положень, що можуть слугувати в 
розвиток наукового напрямку цивілістичного процесу.
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Позитивно сприймаються загальна постановка завдання - об’єктивно 
проаналізувати усі аспекти практики ЄСПЛ із позицій визначення її впливу 
на розвиток правової системи України та цивільного судочинства з метою 
виявлення позитивних та сумнівних/критичних факторів та пошуку варіантів 
адекватної їх оцінки відповідно до визначеної мети роботи.

З огляду на це елементами новизни характеризується підхід автора до 
визначення поняття «практика ЄСПЛ», що ґрунтується на концепції 
сприйняття практики ЄСПЛ як багатовимірного правового явища, яке 
включає такі елементи: структуру Суду, його процедуру, принцип 
змагальності в його діяльності тощо. Саме поняття «практика ЄСПЛ» в 
значенні, що відповідає цілям роботи, вона розуміє як інформацію про 
організацію і діяльність ЄСПЛ, умови прийняття і відмови в прийнятті заяв 
(скарг), характерні риси рішень цього Суду, які зводяться до констатації 
порушень державними установами норм Конвенції, компенсації матеріальної 
і немайнової шкоди, мотивації певного рішення, а також позитивних і 
негативних способів тлумачення норм Конвенції в контексті обставин справи 
(пункт 1 новизни, стор. 8, 180 дисертації, стор. З автореферату).

На увагу заслуговує авторська позиція, за якою при виконанні рішень 
ЄСПЛ слід проводити їх кваліфікований аналіз Верховним Судом України 
судових справ, які стали передумовою подання скарги до Суду, встановлення 
винних у порушенні прав громадян осіб та притягнення їх до 
відповідальності, удосконалення норм процесуального законодавства, що 
спричинили порушення прав громадян, а також інші правові питання, 
пов’язані з його виконанням. І в цьому сенсі логічним видається висновок 
про те, що ВСУ має бути наділений повноваженнями щодо координуючої 
ролі у вирішенні питань з виконання рішень ЄСПЛ (пункт 3 новизни, стор. 9, 
149-150, 154, 177 дисерт., стор. З автореф.).

На загальну підтримку заслуговує також позиція про спрощення 
механізмів доступу до суду особи з підстав захисту порушених прав і свобод, 
зокрема шляхом звільнення від сплати судового збору (або принципового 
зменшення розміру), що кореспондує підходам практики ЄСПЛ (пункт 5 
новизни, с. 9-10, 144 дисерт., с. 4 автореф.).

Позитивно слід відзначити прагнення автора запропонувати інноваційні 
підходи з оптимізації механізмів розгляду цивільних справ з огляду на 
практику ЄСПЛ, зокрема щодо передачі справ до суду вищої інстанції з 
урахуванням їх складності (пункт 10 новизни, с. 11 дисертації, с. 5 автореф.).

На увагу заслуговує також критичний аналіз ряду положень Цивільного 
процесуального кодексу України та пропонованих нині до нього змін в 
контексті відповідності європейським стандартам, зокрема з огляду на 
практику ЄСПЛ, з чого автор робить обґрунтований висновок про те, що 
формування нової концепції цивільного процесу і, зокрема, проекту ЦПК 
відбувається хаотично (с. 155-163, 179 дисертац., с. 14 автореф.).

Практико-прикладне значення вивчення практики ЄСПЛ для цілей



5

вдосконалення цивільного судочинства дисертант вдало демонструє на 
прикладі розглянутих цим Судом справ, що виникають із житлових відносин 
(стор. 165- 170, 171, 179 дисерт., стор. 14 автореф.).

Наведені наукові положення, висновки і пропозиції дисертанта є 
належним чином обґрунтованими, достовірними, мають теоретичне і 
практичне значення, можуть слугувати в розвиток законотворчих 
пропозицій, використовуватися в науково-дослідній роботі, навчальному 
процесі тощо.

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи.
Позитивно оцінюючи в цілому актуальність проведеного дослідження, 

достатній рівень наукової новизни, обґрунтованості та достовірності 
результатів дисертаційної роботи, відповідний теоретичний рівень розробки 
теми і практико-прикладне значення отриманих висновків, що спрямовані на 
комплексне сприйняття практики ЄСПЛ для цілей удосконалення теорії 
цивільного процесу та цивільного судочинства, водночас слід звернути увагу 
на деякі зауваження та дискусійні положення роботи.

1. Так, критично сприймаються положення пункту 8 новизни (с. 10 
дисерт., с. 4 автореферату), в якому йдеться про «повноваження 
Конституційного Суду України як єдиного легітимного органу щодо 
тлумачення конституційності законів в Україні». Слід зазначити, що 
відповідно до внесених Законом від 2 червня 2016 року до Конституції 
України змін щодо правосуддя КСУ здійснює повноваження з офіційного 
тлумачення виключно положень Конституції України (п. 2 ч. 1 ст. 150 
Основного Закону).

2. Уточнення та більш детального опрацювання потребують також 
пропозиції автора щодо надання КСУ повноважень перегляду рішень ЄСПЛ 
в частині їх конституційності для України, встановлення обсягу і змісту 
таких повноважень (с. 10-11, с. 48, с. 89 дисертації, с. 4 автореферату). Дане 
тведження, на наш погляд, потребує додаткової аргументації, дослідження 
зарубіжного досвіду та додаткового обґрунтування з урахуванням 
необхідності внесення змін до Конституції України та Закону «Про 
Конституційний Суд України». У світлі цього слід враховувати сутнісно 
відмінні повноваження та завдання функціонування цих інституцій, виходити 
з принципу пріоритету міжнародного права над національним (закріпленим у 
частині першій статті 9 Конституції України) та неухильно дотримуватися 
взятих на себе Україною міжнародних зобов’язань з приєднання до Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод (далі -  Конвенція), у тому 
числі в частині визнання юрисдикції ЄСПЛ. Враховуючи специфіку 
механізму виконання рішень ЄСПЛ та особливості застосовуваних ним 
заходів загального і індивідуального характеру поруч із виплатою 
відшкодування (справедливої сатисфакції) на користь потерпілої сторони, 
дисертанту варто було б запропонувати чіткі підходи до визначення 
категорій справ у контексті рішень ЄСПЛ, що можуть підлягати такому
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перегляду, порядок та правові наслідки його здійснення, що надало б більшої 
обґрунтованості позиції дисертанта.

3. Суперечливим є критичне ставлення автора до обов’язковості рішень 
ЄСПЛ у судовій практиці при здійсненні цивільного судочинства в Україні. 
Дисертант посилається на норми пункту 1 частини першої статті 92 
Конституції України, якою закріплюється, що права і свободи людини і 
громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов’язки громадянина 
визначаються виключно законами України; а також на застарілу редакцію 
частини першої статті 129 Конституції України, яка раніше містила правило, 
згідно з яким судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються 
лише закону (згідно чинної нині редакції : «Суддя, здійснюючи правосуддя, є 
незалежним та керується верховенством права»), резюмуючи, на підставі 
цього, хибність наведеного вище твердження щодо обов’язковості рішень 
ЄСПЛ (с. 20 дисертації). Аналізуючи ці аргументи, слід виходити зі змісту 
вже згадуваного положення частини першої статті 9 Конституції України, 
згідно з яким чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 
України. Крім цього, засадничою є і вимога частини першої статті 2 Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини», відповідно до якої рішення ЄСПЛ є обов’язковим для 
виконання Україною відповідно до статті 46 Конвенції; та статті 17 цього ж 
Закону, яка закріплює, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію 
та практику ЄСПЛ як джерело права. Виходячи з цього потребують 
доопрацювання і додаткової аргументації позиції, висловлені дисертантом з 
приводу обов’язковості рішень ЄСПЛ, пропозиції щодо необхідності 
здійснення їх попереднього конструктивного аналізу у зв’язку з неналежним 
здійсненням представництва інтересів громадян або держави в ЄСПЛ тощо 
(с. 8-9, с. 20, с. 48, с. 76, с. 81, с. 105 та ін. дисертації, с. З автореферату). З 
іншого боку, у дисертаційному дослідженні неодноразово наголошується і на 
безумовній обов’язковості рішень ЄСПЛ для України (с. 34-35, с. 43-44, с. 49, 
с. 73, с. 91 та ін. дисертації, с. 10 автореферату), що свідчить про потребу в 
узгодженні авторських суджень на це питання не лише з положеннями 
чинних нормативно-правових актів, але і між собою.

4. Схвально оцінюючи широкий підхід автора до тлумачення поняття 
практики ЄСПЛ (с. 8, с. 25, с. 84 дисертації, с. З автореферату), водночас 
деякі аспекти вважаємо спірними. Так, автор пропонує запозичувати з 
практики діяльності ЄСПЛ й окремі організаційні та процесуальні аспекти. 
Однак, вважаємо дискусійним наведений підхід щодо включення до обсягу 
поняття практики ЄСПЛ «інформації про його організацію та діяльність». 
Подібні відомості дійсно дозволяють краще розуміти функції та порядок 
функціонування ЄСПЛ, значення і зміст прийнятих ним рішень, механізм їх 
виконання тощо (у чому ми погоджуємось з автором і про що йде мова на 
с. 26 дисертації). Але таку інформацію слід лише обмежено відносити до
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обсягу усталеного в національному та міжнародному праві розуміння 
категорії практики ЄСПЛ як сформульованих ним підходів до тлумачення і 
застосування норм Конвенції, втілених у відповідних рішеннях Суду.

Саме з такого розуміння виходить Закон України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», 
визначаючи у статті 17 практику ЄСПЛ джерелом права в Україні 
(віднесення ж до обсягу такого джерела права інформації про засади 
організації та діяльності ЄСПЛ видається не достатньо обґрунтованим). 
Виходячи з цього варто говорити про запозичення досвіду організації 
процесуальної діяльності ЄСПЛ, але не про застосування практики цього 
суду в цивільному процесі. Крім цього, наведена пропозиція щодо повного 
звільнення особи від сплати судового збору за звернення до суду за захистом 
порушених прав за аналогією із застосовним у ЄСПЛ підходом викликає 
сумніви та характеризується суперечливими оцінками самого автора. 
Враховуючи виключність здійснюваної ЄСПЛ діяльності та наданих йому 
повноважень, з одного боку, та функції судів загальної юрисдикції, з іншого, 
ми схильні вважати, що загальне звільнення осіб від сплати судового збору 
не сприятиме ні реалізації положень статті 3 Конституції України, ні більш 
ефективному функціонуванню судової системи держави. При цьому, 
дисертант на с. 45 дослідження сам наголошує на важливій стримуючій ролі 
прогресуючої ставки судового збору по відношенню до необґрунтованого 
збільшення розміру моральної шкоди і звернення до суду з відповідним 
позовом. Тож, очевидно, дисертанту слід визначитися у своїх позиціях щодо 
цього питання.

5. Доцільно звернути увагу і на пропозицію дисертанта щодо 
можливостей запозичення досвіду ЄСПЛ з приводу передачі складних справ 
судам вищих інстанцій, «де правосуддя здійснюють досвідчені та 
високопрофесійні судді», за умови наявності відповідного клопотання сторін. 
На думку автора, «така процедура розгляду справи доцільна в тих випадках, 
коли всі докази в справі є в наявності і ніхто із сторін не має наміру 
витребувати додаткові, призначати експертизи тощо. Для реалізації цього 
положення можна наділити суддів першої інстанції правом заявити собі 
відвід з передачею справи до суду вищої інстанції, а також сторонам 
ініціювати таку передачу справи, коли з дій суддів першої інстанції стане 
очевидно, що їх компетенції не вистачає для вирішення складної справи» 
(с. 11, с. 38-39, с. 87 дисертації, с. 5 автореферату). Найперше, зауважимо, що 
ЄСПЛ є єдиним та цілісним за своєю організаційною структурою 
міжнародним судовим органом, в межах якого функціонують комісії, палати 
та Велика палата, на розгляд якої дійсно можуть бути передані «складні» 
справи (у випадках, якщо справа, яку розглядає палата, порушує серйозне 
питання щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї або якщо 
вирішення питання, яке вона розглядає, може призвести до результату, 
несумісного з рішенням, постановленим Судом раніше). При цьому, саме у 
зв’язку з виключністю ЄСПЛ як інституції та його організаційною цільністю,
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неправильно посилатися за аналогією до цього механізму та діяльності 
Великої палати загалом при вдосконаленні здійснення судочинства в межах 
різних ієрархічно побудованих судових інстанцій системи судів загальної 
юрисдикції. Впровадження пропонованих змін і надання судам першої 
інстанції чи сторонам права передачі (права її ініціювання) справи на розгляд 
суду вищої інстанції, на нашу думку, є спірним з підстав відповідності 
основоположним засадам здійснення правосуддя в Україні, потребує 
детального опрацювання із виходом на конкретні механізми, що дадуть 
можливість спрогнозувати наслідки таких інновацій, оскільки потенційно, як 
вважаємо, можуть мати місце проблеми застосування на практиці. До 
процесуальних зловживань можуть призвести як самі такі відводи та 
клопотання, так і положення закону щодо можливості задіяння такого 
механізму у випадку відсутності намірів сторін витребувати додаткові докази 
чи призначати експертизи. Тож, у цій частині слушними будуть додаткові 
аргументи дисертанта.

6. Заслуговує додаткового пояснення висновок щодо «недоцільності 
наділення українських судів повноваженнями подібними до ЄСПЛ щодо 
допуску адвокатів до участі в розгляді справи або заміни їх на 
альтернативних представників, оскільки це може призвести до зловживання 
ними такими повноваженнями» (с. 11, с. 57, с. 62 дисертації, с. 5 
автореферату). Так, відповідно до підпункту б пункту 4 правила 36 
Регламенту ЄСПЛ у випадку неможливості представника надалі здійснювати 
свої функції (з огляду на обставини чи його поведінку), і, як наслідок, коли 
заявникові слід шукати альтернативного представника, голова палати може 
видати відповідне розпорядження. Це положення може бути втілено у 
практиці цивільного судочинства, але потрібне закріплення на 
законодавчому рівні виключного переліку таких обставин і відповідної 
поведінки, що може стати предметом подальших наукових досліджень 
дисертанта.

7. У цілому дисертаційна робота за характером аналізу вирізняється 
конструктивною критикою правових явищ, які досліджуються. У цьому сенсі 
більшість із висловлених критичних оцінок сприймаються позитивно, 
зокрема критичні зауваження автора до пропонованих нині змін і доповнень 
до ЦПК України, що аналіз яких представлено в пункті 2.6 розділу 2 роботи 
(стор. 155-163 дисертації). Однак, на наше переконання, підготовлені за 
наслідком дослідження системні і конкретні рекомендації та пропозиції щодо 
внесення змін до чинних законодавчих актів істотно підвищили б рівень 
роботи та її практико-прикладне значення.

Разом із цим, висловлені зауваження носять дискусійний і 
рекомендаційний характер, у цілому спрямовані на визначення орієнтирів 
для подальшої розробки підходів щодо застосування практики ЄСПЛ в 
цивільному судочинстві, не впливають на оцінку належного дослідницького 
рівня роботи, наукової та практичної її цінності, положень і пропозицій, 
винесених автором на захист та сформульованих у висновках роботи.
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Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях.
Основні наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційного 

дослідження відображено у 11 наукових статях, з яких 6 опубліковано у 
наукових фахових виданнях (одна з них -  у зарубіжному фаховому виданні), 
З - тези доповідей на науково-практичних конференціях. Сформульовані у 
дисертації положення, висновки і пропозиції з достатньою повнотою 
викладені у вказаних наукових публікаціях. Повнота викладу основних 
результатів дисертації відповідає встановленим для такого виду робіт 
вимогам. Кількість та обсяг наукових публікацій за темою дисертаційного 
дослідження є достатньою для належної апробації отриманих результатів.

Оцінка відповідності змісту автореферату і основних положень 
дисертації. Зміст автореферату відображає основні положення дисертаційної 
роботи та відповідає нормативним вимогам щодо написання та 
опублікування таких робіт. Наукові результати, висновки та пропозиції, 
наведені в авторефераті, повністю аналогічні, розкриті та обґрунтовані в 
дисертації. Крім цього, змістові автореферату притаманна методична і 
концептуальна цілісність, гармонійність наукового викладу, в цілому 
позбавленого однобічних чи категоричних суджень без належного їх 
обґрунтування.

Загальний висновок. Представлена дисертація є оригінальним 
науковим дослідженням, результати якого свідчать про вирішення важливої 
проблеми наукового та практичного значення, що полягає у авторській 
концепції розширеного бачення та підходів до застосування практики ЄСПЛ 
в цивільному судочинстві з метою удосконалення теорії цивільного процесу 
та вироблення відповідних рекомендацій практичного і законотворчого 
характеру.

Дисертаційна робота Надії Анатоліївни Ляшенко «Застосування 
практики Європейського суду з прав людина при розгляді цивільних справ» 
відповідає спеціальності 12.00.03 -  цивільне право та цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право, нормативним вимогам щодо 
оформлення дисертації та Порядку присудження наукових ступенів, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. 
№ 567 (зі змінами), а її авторка заслуговує на присудження наукового 
ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.03. -  цивільне 
право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
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Ляшенко Надії Анатоліївни «Застосування практики Європейського 
суду з прав людини при розгляді цивільних справ», представленої на 

здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне

Актуальність теми дисертаційного дослідження

Зміни, які відбуватися в українському суспільстві, потребують 
пошуку нових підходів у сфері захисту прав, свобод та інтересів фізичних 
та юридичних осіб при вирішення цивільних спорів, що виникають між їх 
учасниками. Чисельні проблеми, що мають місце у функціонуванні 
національної судової системи, а також прагнення України до 
запровадження європейських стандартів у всіх сферах життя, включаючи 
сферу правосуддя, вимагають не лише перегляду чинного законодавства та 
судової практики розгляду цивільних справ, а й проведення певних змін в 
інституційній побудові судової системи України та порядку розгляду 
цивільних справ з урахуванням практики Європейського суду з прав 
людини (надалі- ЄСПЛ). Нині коли проводиться реформа судової системи, 
основною стратегічною ціллю України є забезпечення реалізації принципу 
доступу до правосуддя, що обумовлює активні гармонізаційні процеси у 
зазначеній сфері. Отже, для України актуальним є питання приведення 
національного законодавства у відповідність до європейських стандартів з 
урахуванням практики ЄСПЛ.

Але вирішення цих питань потребує комплексного підходу до 
сприйняття діяльності ЄСПЛ, його практики та рішень, які мають істотний 
вплив на цивільне судочинство в Україні. А робіт, в яких мають місце 
концептуальні положення щодо застосування практики ЄСПЛ при розгляді 
цивільних справ, які могли б бути покладені в основу національного 
цивільного процесуального законодавства, тобто при підготовці нового 
проекту ЦПК нині в Україні бракує. Тому сьогодні перед національною 
юридичною наукою стоїть завдання щодо комплексного аналізу проблем

право; міжнародне приватне право



правового регулювання застосування практики ЄСПЛ при вирішенні 
цивільно-правових спорів, а також і тлумачення українськими судами 
норм Конвенції з захисту прав людини та основоположних свобод, що 
обумовлює актуальність та своєчасність дисертаційного дослідження
Н.А. Ляшенко.

Обрана дисертанткою тема узгоджується з основними напрямами 
наукових досліджень, які проводяться на юридичному факультеті, а також 
на кафедрі нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка у межах наукової теми 
«Охорона і захист прав в цивілістичному процесі».

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків, 
рекомендацій, їх достовірність і новизна

У своєму дослідженні Н.А. Ляшенко розглядає цілу низку питань, 
вирішення яких матиме істотний вплив на вдосконалення та розвиток 
цивільного процесуального законодавства. У роботі досліджуються та 
обґрунтовуються дуже важливі як для судової системи України, так і 
судової практики, теорії цивільного процесу положення зокрема, про 
вплив практики ЄСПЛ на правову систему України (14 арк. дисер), її 
значення для забезпечення гарантій громадян на доступ до правосуддя 
(28 арк. дисер.), аналізується велика кількість рішень ЄСПЛ з метою 
розкриття їх сутності, значення та впливу на цивільне судочинство 
України (105 арк. дисер.), піднімаються питання про причини 
невиконання рішень ЄСПЛ (73 арк. дисер.) та пропонуються шляхи їх 
вирішення шляхом розширення повноважень Верховного Суду України, 
Конституційного Суду України (145 арк. дисер.), обгрунтовується 
доцільність застосування практики ЄСПЛ при розгляді цивільних срав та 
розкривається сутність, порядок, специфіка тлумачення ЄСПЛ та 
українськими судами Конвенції з захисту прав людини та основоположних 
свобод (134 арк. дисер.).

Дисертанткою зроблено акцент на ключових питання, які мають 
істотне значення для цивільного судочинства нашої держави, зокрема, 
ЦПК України потребує системних науково обґрунтованих змін, які мають 
враховувати не лише практику ЄСПЛ, а й досягнення науки цивільного 
процесу, що надасть можливість якісно реформувати цивільне судочинство 
з метою застереження звернень громадян України до Суду та ухвалення 
ним рішень проти України.

Новизна наукового дослідження Ляшенко Н.А полягає у тому, що 
вона представлена у вигляді конструктивного аналізу як позитивної і, на 
відміну від інших досліджень, негативної практики ЄСПЛ для розвитку 
правової системи України, судової системи і цивільного судочинства 
зокрема. Це є комплексне наукове дослідження в цивілістичній 
процесуальній науці України, яке характеризується виокремленим



багатоаспектним дослідженням практики ЄСПЛ та її значенням для 
цивільного судочинства .

Заслуговують на увагу такі висновки автора як:

- формулювання поняття «практика ЄСПЛ»;

- про необхідність проведення при виконанні рішень ЄСПЛ 
кваліфікованого аналізу на предмет їх відповідності Конституції та іншим 
законам України щодо доцільності перегляду Верховним Судом України 
судових справ, які стали передумовою подання скарги до Суду, 
встановлення винних у порушенні прав громадян осіб та притягнення їх до 
відповідальності та наділенням ВСУ повноваженнями проведення такого 
аналізу;

- встановлення випадків та порядку негайного перегляду справи, яка 
стала підставою для звернення до цього Суду, Верховним Судом України;

- про запозичення з практики ЄСПЛ положення про звільнення осіб 
від сплати судового збору за звернення до суду за захистом порушених 
прав, що випливає зі ст. З Конституції України;

- про те, що українські суди, суб’єкти процесу доведення так само як і 
ЄСПЛ мають здійснювати вибір норм законодавства, які мають бути 
застосовані для кваліфікації правовідносин, включаючи норми 
міжнародних конвенцій з урахуванням рішень ЄСПЛ і домінуючим 
принципом в їх діяльності має бути принцип змагальності та остаточне 
рішення повинно формуватися на підставі оцінки доводів сторін, всієї 
використаної нормативної бази, реальних обставин справи та відповідних 
доказів;

- про розширення повноважень Конституційного Суду України 
правом щодо перегляду рішень ЄСПЛ на предмет їх конституційності для 
України та ініціювання такою перевірки покласти на ВСУ, який й має 
переглядати рішення судів України на підставі рішення ЄСПЛ. 
Розширення повноважень КСУ призведе до того, що істотну частину 
потенційних звернень до ЄСПЛ можна буде вирішити в Україні;

- про необхідність запозичення досвід ЄСПЛ, а саме: складні справи, 
які розглядаються нині судом першої інстанції доцільно розглядати судами 
вищих інстанцій, де правосуддя здійснюють досвідчені та 
високопрофесійні судді, якщо сторони спору клопочуть про це. Для 
реалізації цього положення слід наділити суддів першої інстанції правом 
заявити собі відвід з передачею справи до суду вищої інстанції, а також 
сторонам ініціювати таку передачу справи, коли з дій суддів першої 
інстанції стане очевидно, що їх компетенції не вистачає для вирішення 
складної справи;



- про наділення повноваження щодо вирішення питань про передачу 
спору щодо конституційності норм законодавства від суду першої або 
іншої інстанції до КСУ суду відповідно до вимог судоустрою і коли вищий 
суд не погоджуватиметься з цим або констатуватиме неоднакове 
застосуванням норм права до подібних відносин, він може взяти справу до 
свого розгляду по суті, що має бути відтворене у ЦПК та інші висновки.

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, викладені у 
дисертації, є теоретично обґрунтованими, що забезпечується 
застосуванням раціональної сукупності сучасних загальнонаукових та 
спеціальних методів і прийомів наукового пізнання. При здійсненні 
дослідження авторка чітко визначила його мету та завдання. Структура 
викладення матеріалу у дисертаційній роботі є логічною і дозволяє 
послідовно вирішувати поставлені дисертанткою завдання.

Дисертація складається із вступу, двох розділів, які включають 
тринадцять підрозділів, висновків, списку використаних джерел (201 
найменувань на 27 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 209 
сторінок, з них основного тексту -  182 сторінки.

Використання при здійсненні дослідження значного масиву практики 
ЄСПЛ, вітчизняної та зарубіжної наукової, нормативної літератури 
забезпечило достовірність одержаних результатів дослідження.

Повнота викладення положень дисертації в роботах, 
опублікованих автором

Основні теоретичні й практичні результати дисертаційного 
дослідження викладено в дванадцяти наукових працях, з яких дві наукові 
статті опубліковані у фахових виданнях України, три статті опубліковані у 
наукових фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних 
баз даних, одна стаття -  в фаховому науковому виданні Республіки 
Словакія, чотири тези виступів на науково-практичних конференціях та дві 
статті -  у інших виданнях.

Важливість одержаних автором дисертації результатів для 
юридичної науки, правозастосовчої та правотворчої практики та 
рекомендації щодо їх застосування

Важливим у роботі вбачається теоретичне і практичне значення 
одержаних результатів, оскільки запропоновані автором узагальнення, 
висновки та пропозиції можуть і мають бути використані як в подальших 
наукових розробках, так і у практичній діяльності, зокрема, подальшому 
обговоренні та удосконаленні проекту закону України ’’Про виконавче 
провадження”, «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини», Цивільного процесуального кодексу 
України.



Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у 
навчальному процесі, зокрема при викладанні дисциплін “Цивільний 
процес”, «Виконавчий процес», а також при викладанні англомовного 
спецкурсу для магістрів «Застосування практики Європейського суду при 
розглядів цивільних справ», при підготовці розділів у підручниках та 
навчальних посібниках з даних навчальних дисциплін. У 
правозастосуванні -  для поліпшення якості представництва прав та 
інтересів осіб в ЄСПЛ та в цивільному судочинстві. У науково- 
дослідницькій галузі стати підґрунтям для подальшого дослідження 
проблемних питань, які стосуються широкого застосування практики 
ЄСПЛ при розгляді судами цивільних справ.

Проте не дивлячись на здобутки даної наукової праці вона має деякі 
дискусійні положення, які потребують додаткової аргументації під час 
захисту .

1. У Висновку 1 наукової новизни (8 арк. дисертації) дисертанткою 
сформульоване поняття «практика ЄСПЛ», під якою пропонується 
розуміти багатовимірну інформацію про організацію та діяльність ЄСПЛ, 
але організація і діяльність -  це різні сфери, які, доволі часто, не 
перетинаються в публічній площині. Як правило, добре працюючий 
механізм не викликає потреби в дослідженні його організаційної 
структури. Тому виникає питання щодо доцільності аналізу організаційної 
структури ЄСПЛ саме в контексті досліджуваної теми дисертації.

2. Висновок автора про недоцільність «абсолютизації практики ЄСПЛ», а 
саме про сприйняття його рішень завжди правильними і такими, що 
відповідають духу права і букві закону та обов’язковими до впровадження 
в цивільне судочинство України (8 арк. дисертації) певною мірою 
дестабілізує правове значення діяльності і рішень ЄСПЛ. Тому виникає 
питання про раціональність такої пропозиції, особливо, щодо зауважень з 
неналежного представництва інтересів громадян або держави України.

3. Виходячи з позиції здобувачки щодо недоцільності «абсолютизації 
практики ЄСПЛ» та обов’язковості її впровадження в цивільне 
судочинство України, вважаємо необхідним заслухати думку дисертантки 
щодо обов’язковості судових рішень Верховного Суду України (ст. 360-7 
ЦПК).

4. Дисертанткою запропоновано наділити Конституційний Суд України 
повноваженням з перегляду рішень ЄСПЛ на предмет їх конституційності 
для України (10 арк. дисертації), але відповідна практика вже мала місце в 
діяльності Конституційного суду Російської Федерації (Справа Юкос). 
Тому дана пропозиція не може вважатися оригінальною.



5. Як узагальнений висновок дисертантка вказує, що для істотного 
поліпшення суспільних відносин потребується комплексний аналіз судової 
практики судів України, впровадження обґрунтованих пропозицій 
науковців і вироблення стратегії захисту прав людини, як того вимагає 
ст. З Конституції України. Але, на нашу думку, така пропозиція є 
незавершеною, оскільки у ній не враховується необхідність оновлення 
суддівського корпусу, що вже має місце у Верховному Суді України. Тому 
хотілось би під час захисту заслухати думку дисертантки щодо такої 
концептуальної засади перебудови судочинства.

6. В розділі Висновки (180 арк. дисертації) і підрозділі 2.6. роботи (155 арк. 
дисертації) дисертанкою проведений конструктивно-критичний аналіз 
проекту нового ЦПК, але нині є вже новий проект ТЇЇТК (редакція 
оприлюднена на сайті Ради з питань судової реформи). Чи знайома 
дисертантка із цим проектом ЦПК і чи вирішенні на законодавчому рівні ті 
проблемні питання, які нею підняті у роботі?

Втім, вищезазначені зауваження не змінюють загального позитивного 
враження, отриманого від роботи.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам

Структура дисертації, обсяг досліджуваних в ній питань дають 
підстави стверджувати про її логічну завершеність як з точки зору 
досягнення мети роботи, так і розв’язання тих завдань, які обумовлені нею. 
Робота написана на основі багатьох спеціальних наукових джерел, має 
достатню науково-практичну спрямованість, що підкреслює її значимість 
для практики судочинства.

Основні наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані у 
дисертаційній роботі відзначаються достовірністю, новизною та 
достатньою повнотою їх викладення. Структура та зміст дисертації 
відповідають її назві. Оформлення роботи відповідає вимогам, що 
пред’являються до наукових робіт такого рівня. Зміст дисертації відповідає 
профілю спеціальності 12.00.03. (цивільне право та цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право).

Зміст автореферату, статей дисертанта, опублікованих у фахових 
наукових виданнях, і тези доповідей на конференціях відображають 
основні положення дисертаційного дослідження.

Отже, дисертація Ляшенко Н.А., є самостійною завершеною науковою 
працею, в якій на монографічному рівні вперше у вітчизняній юридичній 
процесуальній науці висвітлено низку питань, пов’язаних із дослідження 
питань про застосування практики Європейського суду з прав людини при 
розгляді судами цивільни справ в Україні.

Виходячи з вище викладеного, слід зазначити, що дисертаційне 
дослідження “Застосування практики Європейського суду з прав людини 
при розгляді цивільних справ”, підготовлене Ляшенко Н.А., відповідає



вимогам Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013р. № 567, оскільки 
містить нові науково обгрунтовані результати проведених здобувачем 
досліджень, які розв'язують конкретне наукове завдання, що має істотне 
значення для науки цивільного процесу, а її автор - Ляшенко Надія 
Анатоліївна заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний 
процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

Офіційний опонент-
професор кафедри цивільно-правових та 
господарсько-правових дисциплін факультету 
Національної академії внутрішніх справ 
кандидат юридичних наук, професор опанчук


