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АНОТАЦІЯ 

Андрущенко К.А. Правова природа концепції «margin of appreciation». –

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України, Київ, 2017.  

Дисертація присвячена комплексному дослідженню та аналізу правової 

природи та застосування концепції «margin of appreciation» в міжнародному 

правосудді та національній судовій практиці європейських держав, в тому числі 

й України. У роботі розглянуто й проаналізовано витоки цієї концепції та її 

історичний розвиток, зокрема, походження терміну «margin of appreciation» 

(свободи розсуду держави), визначення цього терміну, розвиток концепції 

«margin of appreciation» в міжнародній доктрині на прикладі праць вчених та її 

практичне становлення в суддівській практиці держав, насамперед, Німеччини 

та Франції, які зробили значний вклад у розвиток ідеї дискреційних 

повноважень. Досліджено застосування концепції в практиці міжнародних 

судових установ, які переважно підтримують підхід щодо свободи розсуду 

держави, втілений у «margin of appreciation».  

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що дисертація є першим у вітчизняній науці комплексним, 

системним дослідженням правової природи концепції «margin of appreciation», 

зокрема, становлення цієї концепції, її розвитку й застосування в 

національному та міжнародному судочинстві, насамперед, у практиці 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).  

Вперше виявлено історію становлення і розвитку концепції «margin of 

appreciation» від її виникнення в окремих законах і реформах античних часів до 

першого формулювання положень цієї концепції на універсальному рівні у 

Статуті ООН. Узагальнено практику застосування «margin of appreciation» 
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міжнародними судовими установами, яка є переважно непослідовною та 

неузгодженою через брак досвіду використання цієї концепції при винесенні 

рішень. З’ясовано правовий зміст концепції «margin of appreciation» в 

діяльності ЄСПЛ, який охоплює її поняття, ознаки, критерії застосування, 

значення, права та обов’язки, відповідальність суб’єктів міжнародного права, їх 

здатність тлумачити правові норми, встановлювати санкції, визначати обсяг та 

межі свободи розсуду. Визначено критерії виділення тих сфер правовідносин, 

які є предметом свободи розсуду держав, а також встановлено специфіку 

правових явищ і колізій, вирішення яких можливе на національному рівні. 

Запропоноване авторське визначення поняття «суду найближчої юрисдикції». 

Подальшого розвитку дістало обґрунтування положення про те, що 

«margin of appreciation» є основою багатьох важливих рішень ЄСПЛ, і 

формується ця концепція в основному прецедентною практикою ЄСПЛ та 

тлумаченням ним норм Конвенції. Проаналізовано застосування ЄСПЛ 

принципу забезпечення певної свободи національного розсуду, яка дає 

можливість узгодити дію норм національного законодавства і положень 

Конвенції, оскільки національні органи влади переважно мають більше 

можливостей і знаходяться в кращому положенні для вирішення спірних 

питань в межах конкретної держави. Досліджено застосування судами загальної 

юрисдикції та Конституційним Судом України свободи розсуду при прийнятті 

ними рішень та при виконанні Україною рішень ЄСПЛ, винесених проти неї, із 

врахуванням положень Конвенції 1950 р. та прецедентної практики ЄСПЛ 

щодо інших держав (дія erga omnes). 

Удосконалено дослідження особливостей застосування концепції 

«margin of appreciation» ЄСПЛ в його прецедентній практиці на прикладі 

положень Конвенції (статей 5, 6, 8-11, 14, 15) та Протоколів до неї (статей 1-3 

Першого протоколу), й можливість її застосування щодо статей 2 та 3 

Конвенції. Обґрунтовано положення про те, що дискреційний розсуд держав 

при виборі методів і способів виправлення порушеного права та усунення 

обставин, які його спричинили, не є необмеженим, тому що їх національні 
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органи влади при вирішенні справ повинні дотримуватись гарантій, 

передбачених положеннями Конвенції. Досліджено взаємозв’язок «margin of 

appreciation» із такими принципами роботи ЄСПЛ як принципи автономності та 

субсидіарності, еволюційного тлумачення Конвенції, ефективного захисту прав 

людини, а також роль цієї концепції в реформуванні Суду, зокрема, за 

Протоколом № 14 до Конвенції, завдяки якому звужуються межі свободи 

розсуду правозастосувальних органів держав-учасниць Конвенції і цим самим 

підвищується їх відповідальність щодо реалізації положень Конвенції 1950 р. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх можна 

використати:  

- у науково-дослідній роботі – дане дослідження є першим у вітчизняній 

науці комплексним аналізом концепції «margin of appreciation», який може 

використовуватися як основа для подальших наукових розробок із цієї 

тематики на міжнародному та національному рівнях; 

- у правотворчій сфері та правозастосовній діяльності, зокрема, в судовій 

практиці – результати дослідження можуть використовуватися в роботі 

Комітетів Верховної Ради України, Міністерства юстиції України, 

Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, правозахисниками 

й науковцями тощо. Представлені в ній висновки можуть бути корисними на 

правозастосувальному рівні суддям, адвокатам, працівникам правоохоронних 

органів та правозахисних організацій, а на нормотворчому рівні – при 

виробленні й ухваленні відповідного законодавства України, запровадженні 

реформ, зокрема, судової; 

- у навчальному процесі – висновки цього дослідження можуть 

застосовуватись в освітній сфері, зокрема, при розробці навчальних посібників, 

підручників, методичних матеріалів, проведенні практичних занять, а також 

викладанні курсів «Міжнародне публічне право», «Міжнародний захист прав 

людини», «Практика Європейського суду з прав людини», «Європейське 

право», «Порівняльне судове право» тощо.  
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Зібраний у дисертації матеріал може бути корисним при визначенні 

внутрішньодержавного та зовнішньополітичного курсу України з низки питань, 

які стосуються як національного, так і міжнародного права.   

Ключові слова: концепція «margin of appreciation», свобода розсуду 

держав, дискреційні повноваження, національний розсуд, захист прав та свобод 

людини, європейський нагляд, прецедентне право Європейського суду з прав 

людини.  

 

ANNOTATION 

K. A. Andrushchenko. The Legal Nature of the “Margin of Appreciation” 

Concept. – Manuscript.  

Thesis for a Law Degree of Candidate of Sciences in specialty 12.00.11 – 

“International Law”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2017.  

This thesis is dedicated to the comprehensive research and analysis of the 

legal nature of and application of the “margin of appreciation” concept in 

international justice and national judicial practice of European countries, including 

Ukraine. It describes and analyzes the origins of the concept and its historical 

development, in particular, the origin of the term “margin of appreciation” (discretion 

of a country), the definition of the term, the development of the “margin of 

appreciation” concept in international doctrine in the works of scientists, and its 

practical formation in the judicial practice of some countries, especially Germany and 

France which have made a significant contribution to the development of the idea of 

discretion.  

The scientific novelty of the received results is that this thesis is the first 

structured, systematic study of the legal nature of the “margin of appreciation” 

concept in national science, in particular, covering establishment of this concept, its 

development and application in national and international legal proceedings, 

especially in the practice of the European Court of Human Rights. 



6 

For the first time, this thesis discovers the history of creation and 

development of the “margin of appreciation” concept from its origins in separate laws 

and reforms in the ancient times until its first formulation at the universal level in the 

UN Charter. The thesis unifies application of the “margin of appreciation” by the 

international judicial institutions, which is mostly inconsistent due to lack of 

experience in using this concept in decision-making. The author analyzes legal nature 

of the “margin of appreciation” concept in the work of the European Court of Human 

Rights, including the definition of the concept, its characteristics, criteria for its 

application, value, rights and obligations, responsibility of the actors of international 

law, their ability to interpret legal provisions, establish sanctions, determine the scope 

and limits of the freedom of discretion. There are identified criteria for specifying 

those fields of legal relations which are subject of national discretion of the countries. 

This thesis establishes specific legal issues and offers solution for collisions, which is 

possible at the national level. The author suggests a definition of the “nearest court 

jurisdiction”. 

The thesis developes the idea that the “margin of appreciation” is the basis of 

many important decisions of the European Court of Human Rights, as well as that 

this concept is formulated mostly by the case-law of the European Court of Human 

Rights and its interpretation of the European Convention on Human Rights 

provisions. The thesis analyzes a principle when the European Court of Human 

Rights ensures a certain freedom of national discretion, which makes it possible to 

reconcile the effect of national legislation and the Convention’s provisions, since 

national authorities are likely to have more opportunities, and are in a better position 

to resolve disputes within a particular country. The thesis also analyzes application of 

the “margin of appreciation” by the courts of general jurisdiction, the Constitutional 

Court of Ukraine in their decisions, and in the implementation of the European Court 

of Human Rights decisions delivered versus Ukraine, taking into account the 

provisions of the 1950 Convention and the case-law of the European Court of Human 

Rights relating to other countries (erga omnes). 
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The author summarizes application of the “margin of appreciation” concept 

with regard to such articles as Articles 5-6, 8-11, 14, and 15 of the Convention, 

Articles 1-3 of the First Protocol thereto, and the possibility of its application to 

Articles 2 and 3 of the Convention. It is argued that the discretion of the countries is 

considered as limited because national authorities must comply with the guarantees 

provided in the Convention’s provisions while handling cases. This discretion 

depends on selecting methods and ways for correcting the violated right and 

mitigating circumstances which caused such violation. The author argues 

interconnection between the “margin of appreciation” concept in the case-law of the 

European Court of Human Rights and the main principles of the Court’s work such as 

autonomy, subsidiarity, evolutionary interpretation of the Convention, and the 

effective protection of human rights and freedoms. The author also analyzes role of 

this concept in the Court’s reform, in particular regarding Protocol No. 14 to the 

Convention, which narrows discretion of the authorities of the States Parties to the 

Convention, resulting in their increased responsibility in implementation of the 1950 

Convention provisions. 

The practical value of the results received is that they can be used: 

- in research work, this research is the first comprehensive analysis of the 

“margin of appreciation” concept in the national science, which can be used as the 

basis for further scientific research on this topic at international and national levels; 

- in law-making and law-implementation activities, in particular in judicial 

practice, the results of the research can be used in the work of the Committees of the 

Supreme Council of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine, the Constitutional 

Court of Ukraine, courts of general jurisdiction, human rights defenders and scientists 

etc. The conclusions presented in this thesis can be useful at the law-implementation 

level for judges, attorneys, law enforcement officials and human rights organizations, 

and at the law-making level when drafting and adopting relevant Ukrainian 

legislation, introducing reforms, in particular, judicial one; 

- in the educational process, the conclusions of this study can be applied in the 

educational field, in particular, in development of guidelines, handbooks, 
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methodological materials, conducting lectures and courses in International Public 

Law, International Human Rights Protection, Practice of the European Court of 

Human Rights, European law, Comparative Judicial Law etc. 

 The material collected in the thesis can be useful in determining the domestic 

and foreign policy of Ukraine on a number of issues concerning both national and 

international law. 

Key words: “margin of appreciation” concept, discretion of the countries, 

discretionary powers, national discretion, protection of human rights and freedoms, 

European control, case-law of the European Court of Human Rights.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Концепція «margin 

of appreciation» (свободи розсуду) є відносно новою тенденцією в здійсненні 

міжнародного правосуддя, запровадженою передусім практикою 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Цей Суд використовує можливість 

залишення окремих аспектів справи на державний розсуд з метою забезпечення 

ефективності правосуддя. Однак держави не користуються безмежним 

повновладдям, і тому одним з найгостріших та найактуальніших питань 

сьогодення є визначення меж та обсягу свободи розсуду держав при здійсненні 

ними втручання в права і свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція). Це питання є 

вкрай неоднозначним, оскільки таке втручання має передбачатися 

внутрішньодержавним правом і здійснюватися за наявності розумних і 

достатніх підстав. 

Особливого значення тема дослідження набуває в процесі реформування 

судової системи України відповідно до європейських правових стандартів, 

враховуючи те, що діяльність ЄСПЛ щодо тлумачення і застосування концепції 

«margin of appreciation» є для нашої держави новим механізмом захисту прав 

людини. Однак доводиться констатувати, що існує чимало перешкод для 

ефективного введення цього механізму, до яких варто віднести, зокрема, 

проблеми реформування судової системи України. За таких умов перед 

представниками органів державної влади, правозахисних організацій, 

адвокатами тощо гостро стоїть проблема обізнаності щодо положень Конвенції 

та прецедентного права ЄСПЛ та їх застосування для відновлення й захисту 

прав і свобод особи відповідно до європейських стандартів. 

Хоча в контексті системи, створеної Конвенцією 1950 р., проводилися 

вітчизняні дослідження норм захисту прав людини, варто зазначити, що 

комплексне дослідження концепції «margin of appreciation», а саме її змісту, 

становлення й застосування, в українській науці досі не здійснювалося, а 

зарубіжна доктрина лише починає розвивати цей напрям досліджень.  
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Окремі спроби дослідити зазначену концепцію відображені в наукових 

працях переважно зарубіжних вчених (Д. Шпільманн, О. Бакірчіоглу,                

Р. Ст. Дж. Макдоналд, Ю. Араі-Такахаші, І. Бремс, Н. Лавендер, Аарон            

А. Островскі, Ю. Шейні, К. Моррісон, Н. Ліпкіна), які використовувалися при 

написанні цієї дисертації.  

Щодо інших наукових праць, значну увагу приділено дослідженням в 

теорії міжнародного права таких українських вчених, як: В. Г. Буткевич, 

В. В. Мицик, О. В. Задорожній, Г. О. Анцелевич, О. О. Покрещук, 

Л. Д. Тимченко. Серед зарубіжних науковців варто виділити роботи 

І. І. Лукашука, Г. В. Ігнатенка, О. І. Тіунова, Ю. М. Колосова, В. І. Кузнєцова.   

У сфері конституційного права було досліджено наукові доробки 

А. М. Колодія та Х.-Ю. Папіра, стосовно захисту прав людини - Ф. Ф. Брецка, 

М. Буроменського, В. Лутковської, Л. Вільдхабера, Ж.-П. Кости, Р. Клейтона, 

Х. Томлінсона, Х. Фенвік, С. Фостера та ін., а щодо практики ЄСПЛ, в якій 

застосовувалася концепція свободи розсуду – праці Т. Анцупової, Ю. Зайцева, 

В. Кононенка, О. Павліченка, П. Пушкаря, Т. Дудаш, І. Ільченка, Гом’єн Донни, 

А. Ковлера, Т. Хаммарберга, М. Де Сальвіа, В. А. Туманова.  

Практичні аспекти застосування положень ЄСПЛ, які мали суттєве 

значення для підготовки і написання цієї дисертації, аналізувалися на підставі 

праць таких українських вчених, як: М. Антонович, О. Льошенко, Б. Маланчук, 

В. Мармазов, В. Паліюк, а також зарубіжних – М. Дженіс, Р. Кей, Е. Бредлі, 

М. Мерлен-Демартис, Ф. Матчер, Х. Петцольд, Х. Вальдок.  

З питань, пов’язаних із правозастосувальним розсудом, ми звернулися 

до досить цінних вітчизняних досліджень М. Б. Рісного, П. М. Рабіновича, 

О. Трагнюк, С. Є. Федика та С. Шевчука.   

Нормативну основу дисертаційного дослідження становлять 

загальновизнані принципи і норми міжнародного права, норми міжнародних 

договорів, зокрема, Конвенції 1950 р., а також нормативні положення 

українського законодавства й законодавства інших країн.  
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Ключове значення при написанні роботи відіграло насамперед 

прецедентне право ЄСПЛ, хоча в дисертації досліджуються рішення й інших 

міжнародних судових установ, а також національних органів влади різних 

країн. 

Актуальність та важливість цього дисертаційного дослідження 

обумовлені наведеними вище чинниками як з теоретичної, так і з практичної 

точок зору. 

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

Дисертаційне дослідження виконано в рамках науково-дослідної роботи 

Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка за напрямом «Правові засади співпраці України з 

міжнародними інтеграційними об’єднаннями: теорія і практика», частини 

планової теми «Україна у міжнародних інтеграційних процесах» (№11БФ048-

01).  

Мета і завдання дослідження. Метою є визначення правового аспекту 

свободи розсуду держави, а також дослідження на вказаній основі передумов, 

сутності, ознак, критеріїв, обсягу та меж дії концепції свободи розсуду, її 

становлення, формування і застосування внаслідок еволюції національного та 

міжнародного права.  

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі 

завдання: 

 дослідити ідею свободи розсуду держави з врахуванням історичних 

аспектів та сучасного розуміння дискреційних повноважень;  

 ознайомитися з практикою та особливостями застосування 

концепції «margin of appreciation» міжнародними універсальними та 

спеціальними судовими установами; 

 розкрити питання застосування цієї концепції в роботі ЄСПЛ; 

 дослідити прецедентне право ЄСПЛ на прикладі конкретних справ, 

в яких міститься посилання на «margin of appreciation»; 
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 визначити проблемні питання, які пов’язані з узгодженням 

застосування дискреційних повноважень державами та їхніми зобов’язаннями 

за міжнародним правом, включаючи положення Конвенції; 

 узагальнити практику національних судів європейських держав у 

процесі звернення ними до свободи розсуду при вирішенні справ; 

 провести нормативно-правовий аналіз чинного законодавства 

України щодо взаємодії міжнародного та національного права у сфері 

дискреційних повноважень; 

 дослідити судову практику Конституційного Суду України, судів 

загальної юрисдикції, а також Верховного Суду України щодо застосування 

ними свободи розсуду при винесенні рішень. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є правова природа концепції 

«margin of appreciation».  

Предметом дослідження є комплекс теоретичних та практичних питань 

стосовно особливостей свободи розсуду держав протягом історичного розвитку 

людства та, зокрема, в діяльності сучасних міжнародних судових установ. 

Методи дослідження. У ході роботи над дисертацією застосовувалися 

такі загальнонаукові методи наукового дослідження, як діалектичний, 

філософський, методи аналізу та синтезу, дедукції та індукції, аналогії, 

типологізації та формалізації.  

Особливу увагу в дослідженні зосереджено на використанні спеціально-

правових методів, які надали можливість якомога повніше розкрити проблемні 

питання в дисертації, зокрема, історико-правовий метод застосовано для 

дослідження становлення концепції свободи розсуду окремих правителів та 

органів влади держав протягом розвитку людства з античних часів до наших 

днів; порівняльно-правовий – для визначення особливостей застосування цієї 

концепції національними та міжнародними судовими інституціями. За 

допомогою методу комплексного аналізу досліджено правовий зміст концепції 

«margin of appreciation» в її сучасному розумінні й практичному застосуванні 

ЄСПЛ, а метод системного аналізу допоміг визначити роль національних судів 
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низки європейських держав при застосуванні ними концепції «margin of 

appreciation».     

Наукова новизна одержаних результатів дослідження. Дисертація є 

першим у вітчизняній науці комплексним, системним дослідженням правової 

природи концепції «margin of appreciation», зокрема, становлення цієї 

концепції, її розвитку й застосування в національному та міжнародному 

судочинстві, насамперед у практиці ЄСПЛ.  

Результатами проведеного дослідження є такі положення та висновки, 

які містять елементи наукової новизни та виносяться на захист як особистий 

внесок дисертанта: 

вперше: 

1) виявлено історію становлення і розвитку концепції «margin of 

appreciation» від її виникнення в окремих законах і реформах античних часів до 

першого формулювання положень цієї концепції на універсальному рівні у 

Статуті ООН; 

2) узагальнено практику застосування «margin of appreciation» 

міжнародними судовими установами, яка є переважно непослідовною та 

неузгодженою через брак досвіду використання цієї концепції при винесенні 

рішень; 

3) з’ясовано правовий зміст концепції «margin of appreciation» в 

діяльності ЄСПЛ, який включає в себе її поняття, ознаки, критерії застосування, 

значення, права та обов’язки, відповідальність суб’єктів міжнародного права, їх 

здатність тлумачити правові норми, встановлювати санкції, визначати обсяг та 

межі свободи розсуду; 

4) визначено критерії виділення тих сфер правовідносин, які є 

предметом свободи розсуду держав; встановлено специфіку правових явищ і 

колізій, вирішення яких можливе на національному рівні; 

5) дано пояснення до поняття «суду найближчої юрисдикції»; 

дістали подальшого розвитку: 



17 

6) обґрунтування положення про те, що «margin of appreciation» є 

основою багатьох важливих рішень ЄСПЛ, і формується ця концепція в 

основному прецедентною практикою ЄСПЛ та тлумаченням ним норм 

Конвенції; 

7) аналіз застосування ЄСПЛ принципу забезпечення певної свободи 

національного розсуду, яка дає можливість узгодити дію норм національного 

законодавства і положень Конвенції 1950 р., оскільки національні органи влади 

переважно мають більше можливостей і знаходяться в кращому положенні для 

вирішення спірних питань в межах конкретної держави; 

8) аналіз застосування судами загальної юрисдикції та 

Конституційним Судом України свободи розсуду при прийнятті ними рішень та 

при виконанні Україною рішень ЄСПЛ, винесених проти неї, з врахуванням 

положень Конвенції 1950 р. та прецедентної практики ЄСПЛ щодо інших 

держав (дія erga omnes); 

удосконалено:  

9) дослідження особливостей застосування концепції «margin of 

appreciation» ЄСПЛ в його прецедентній практиці на прикладі положень 

Конвенції 1950 р. (ст. 5-6, 8-11, 14, 15) та Протоколів до неї (ст. 1-3 Першого 

протоколу) у конкретних справах; 

10) обґрунтування положення про те, що дискреційний розсуд держав 

при виборі методів і способів виправлення порушеного права та усунення 

обставин, які його спричинили, не є необмеженим, тому що їх національні 

органи влади при вирішенні справ повинні дотримуватись гарантій, 

передбачених положеннями Конвенції; 

11) аналіз взаємозв’язку «margin of appreciation» із такими принципами 

роботи ЄСПЛ як принципи автономності та субсидіарності, еволюційного 

тлумачення Конвенції, ефективного захисту прав людини, а також роль цієї 

концепції в реформуванні Суду, зокрема, за Протоколом № 14 до Конвенції, 

завдяки якому звужуються межі свободи розсуду правозастосувальних органів 
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держав-учасниць Конвенції 1950 р. і цим самим підвищується їх 

відповідальність щодо реалізації положень Конвенції. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх 

можна використати:  

у науково-дослідній роботі – дане дослідження є першим у вітчизняній 

науці комплексним аналізом концепції «margin of appreciation», який може 

використовуватись як основа для подальших наукових розробок із цієї 

тематики на міжнародному та національному рівнях; 

у правотворчій сфері та правозастосовній діяльності, зокрема, в 

судовій практиці, – результати дослідження можуть використовуватися в роботі 

Комітетів Верховної Ради України, Міністерства юстиції України, 

Конституційного Суду України, судів загальної юрисдикції, правозахисниками 

й науковцями тощо. Представлені в ній висновки можуть бути корисними на 

правозастосувальному рівні суддям, адвокатам, працівникам правоохоронних 

органів та правозахисних організацій, а на нормотворчому рівні - при 

виробленні й ухваленні відповідного законодавства України, запровадженні 

реформ, зокрема, судової; 

у навчальному процесі – висновки цього дослідження можуть 

застосовуватись в освітній сфері, зокрема, при розробці навчальних посібників, 

підручників, методичних матеріалів, проведенні практичних занять, а також 

викладанні курсів «Міжнародне публічне право», «Міжнародний захист прав 

людини», «Практика Європейського суду з прав людини», «Європейське 

право», «Порівняльне судове право» тощо.  

Матеріал, зібраний у дисертації, може стати в пригоді при визначенні 

внутрішньодержавного та зовнішньополітичного курсу України з низки питань, 

які стосуються як національного, так і міжнародного права.    

Особистий внесок здобувача. Усі результати цієї дисертаційної роботи, 

сформульовані висновки, положення та рекомендації обґрунтовані на основі 

особистих досліджень автора.  



19 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення дисертації були представлені на засіданнях кафедри міжнародного 

права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та апробовані у виступах і публікаціях на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Сучасні аспекти правового життя України» 

(Центр правових наукових досліджень, м. Київ, 28-29 серпня 2012 р.), І 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

правознавства» (Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого», Харківський осередок Ліги студентів Асоціації правників 

України, м. Харків, 8 грудня 2012 р.), Міжнародній юридичній науково-

практичній конференції «Стратегія і тактика правових реформ: виклики 

сучасності» (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції «Актуальна 

юриспруденція», м. Київ, 5 березня 2013 р.), Міжнародній юридичній науково-

практичній конференції «Пріоритети національного реформування держави і 

права: теорія та практика» (Міжнародні юридичні науково-практичні 

конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 8 жовтня 2014 р.), ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні напрямки розвитку 

правової системи України» (Наукове видання «Молодий вчений», м. 

Хмельницький, 17-18 жовтня 2014 р.), ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 

(Наукове видання «Молодий вчений», м. Одеса, 14-15 жовтня 2016 р.).    

Питання, дослідженні в даній дисертації, виносились автором на 

обговорення під час семінару для суддів адміністративних судів України 

«Міжнародні стандарти та судова практика з питань процедури визначення 

статусу біженця», який проводився Представництвом УВКБ ООН в Україні 20-

21 квітня 2017 р. в м. Києві.     

Публікації. Основні результати та висновки дисертаційного 

дослідження відображені в 14 наукових працях. З них 8 статей, 3 з яких 

опубліковано у фахових наукових виданнях України, перелік яких затверджено 

МОН України, у тому числі 1 стаття в науковому журналі, включеному до 
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міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, та 2 статті – в іноземних 

наукових виданнях з юридичних наук (Чеська Республіка – журнал 

індексується в міжнародних наукометричних базах даних Index Copernicus та 

International Scientific Indexing, та Російська Федерація), тези 6 доповідей на 

науково-практичних конференціях та 3 статті, які додатково відображають 

результати дослідження. 

Структура дисертації обумовлена предметом, метою та завданням 

дослідження і складається з анотації, вступу, трьох розділів, які об’єднують 

вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатку. Загальний 

обсяг дисертації становить 226 сторінок, з яких 161 сторінка основного тексту. 

Список використаних джерел займає 51 сторінку (405 найменувань).   
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РОЗДІЛ 1. 

СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «MARGIN OF APPRECIATION» 

1.1. Формування та історичний розвиток концепції «margin of 

appreciation» 

Концепція «margin of appreciation» є досить новою тенденцією в 

діяльності міжнародних судових установ. В основному її застосування 

пов’язують із прецедентною практикою ЄСПЛ, в контексті якої під даною 

концепцією розуміється реалізація державою своїх повноважень на власний 

розсуд, але за умови дотримання прав та свобод людини, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.  

Щодо терміну «margin of appreciation», то він походить від французького 

«marge d'appréciation», який використовувався в судових рішеннях Державної 

Ради, найвищого органу адміністративної юстиції Франції, і який часто 

перекладають як «межі визначення/оцінки/оцінювання» [282, c. 5].  

У російськомовному перекладі цей термін звучить як «свобода 

усмотрения», а в українськомовному – «свобода розсуду». 

Формування концепції «margin of appreciation» (свободи розсуду) 

безпосередньо пов’язане з історією розвитку держави і суспільства, а її 

прототип має історичні корені [8, c. 327]. 

Так, свобода розсуду держави, хоч і не мала такого філологічного 

позначення як «margin of appreciation», існувала в окремих законах, реформах 

ще в античному світі. Зокрема, певні держави і їх правителі користувалися 

розсудом для більшого залучення народу до участі в державних справах 

(створення Ради старійшин в Стародавній Спарті [125, c. 18-19], реформи 

Солона [126, c. 20-22] і Клісфена
 
[23, c. 22-23] в Афінській республіці).  

У добу середньовіччя також помітно застосування свободи розсуду, з 

метою надання ширших прав населенню держави. У Франції, наприклад, для 

зміцнення законності та уникнення протистоянь між підданими, в 1598 р. було 

прийнято Нантський едикт [115, c. 53-54], який дозволив сповідувати 

реформовану релігію, жити у Франції без переслідувань та утисків, а також 
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заборонив різницю за ознакою віросповідання при прийомі учнів до навчальних 

закладів, а хворих і бідних – до шпиталів та інших соціальних закладів.    

У конституційно-правових актах XVIII ст. свобода розсуду держави 

набула закріплення у  Декларації незалежності 1776 р. (США) та Декларації 

прав людини і громадянина 1789 р. (Франція) [35, c. 805], оскільки ці 

документи визначали широкі права людини та громадянина. 

У Франції дана концепція проявлялась в судовій практиці Державної 

Ради Франції (Conseil d’état), яка використовувала термін «marge 

d’appréciation», а також в адміністративній судовій практиці кожної цивільної 

юрисдикції.  

Втім, на думку дослідників «найдосконаліші та найскладніші доктрини 

адміністративної свободи розсуду були розроблені саме в Німеччині … 

(Ermessensspielraum)» [322]. 

Найбільш повно становлення адміністративної свободи розсуду 

досліджено Г. Нольте на прикладі Німеччини. Тому ми наводимо нижче деякі 

думки з його наукової праці, щоб дослідити історичний розвиток концепції 

«margin of appreciation».  

Передумови формування свободи розсуду, на думку Г. Нольте, можна 

помітити в створені виборних представницьких органів в XIX ст. на території 

німецьких земель, які, однак, не забезпечили незалежного адміністративного 

судочинства. Тому після «березневої революції» 1848 р. німецькими вченими 

висувався ряд пропозицій щодо ефективного судового контролю.  

Отто Бер, наприклад, стверджував, що контроль за виконанням 

адміністративних повноважень варто покласти на загальні суди, які були більш 

незалежними. Однак Рудольф фон Гнейст вважав, що до складу суду потрібно 

включити посадових осіб, які є фахівцями, і громадян, які користуються 

повагою населення, що дозволить уникнути зловживання розсудом. Дана 

пропозиція стала основою створення в 1872-1886 роках Вищого 

адміністративного суду Пруссії.   
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Проте лише в 1925 р. Федеральний верховний суд в Німеччині отримав 

право здійснювати перегляд законодавчих актів, що ми розцінюємо як надання 

ширшої свободи розсуду цьому суду в здійснені його повноважень [331, c. 198-

200].  

З 1933 р., за часів нацистського правління, населенню Німеччини було 

нав’язано спотворений позитивістський підхід, що закон необхідно виконувати 

незалежно від його змісту; і лише після Другої світової війни почалося 

поступове відродження ідеї «правової держави». Відбулося відродження 

правового мислення, орієнтованого на природні права та ідею правової 

держави.  

Саме тоді концепція свободи розсуду держави почала активно 

впроваджувалась у судочинстві Німеччини (як і Франції). Суди цих країн 

наділялися правом перегляду рішень уряду, тобто, таким чином їх 

повноваження було розширено, щоб забезпечити зміцнення законності та 

гарантувати ефективніший захист прав та свобод людини. 

Зокрема, в 1946 р. Густав Радбрух обґрунтував, що закони нацистської 

влади, які явно суперечили справедливості, не могли вважатися легітимними. 

Таке відродження вплинуло на розробку Основного Закону ФРН, в якому  

містились певні нововведення, зокрема, положення про захист людської 

гідності (ч.1 ст.1) та посилання на принцип «правової держави» (ч.1 ст.28). 

Пізніше Федеральний конституційний суд ФРН визнав, що такий підхід 

відображав більш незалежну концепцію «правової держави». 

У 60-х роках ХХ ст. Федеральний адміністративний суд ФРН зазначав, 

що адміністративне законодавство є конкретизованим конституційним, і що 

розсуд держави можливий лише коли він прямо передбачений законодавством, 

за винятком певних виключних обставин. Саме конституційне законодавство 

вплинуло на формування таких принципів німецького адміністративного, як, 

зокрема, принцип рівності та пропорційності [331, c. 200-204]. 

Отже, проілюстрований у роботі Г. Нольте розвиток ідеї правової 

держави в Німеччині, яка втілювалася в судовій практиці і мала на меті кращий 
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захист законних прав та інтересів людини й громадянина, ми вважаємо проявом 

розвитку концепції «margin of appreciation».    

Щодо практики інших держав, то «в інтересах більшої демократії» в 

Конституції США було розширено повноваження Конгресу як законодавчим, 

так й інтерпретаційним шляхом. Стаття IV Конституції надала Конгресу ряд 

додаткових повноважень, наприклад, право приймати до складу країни нові 

штати, а на підставі статті V він міг приймати поправки до Конституції. Також 

Поправки XIIІ-XV до Конституції США дають Конгресу право приймати 

закони для реалізації положень цих Поправок. Тобто законодавчі повноваження 

Конгресу суттєво розширили саме за допомогою тлумачення [75, c. 12-14].  

Це свідчить про надання державою своєму парламенту свободи розсуду 

у його діяльності.  

Прикладом застосування свободи розсуду іншими державами є 

процедура обрання сенаторів до Конгресу США. У 1913 р. набула чинності 

Сімнадцята поправка до Конституції США, яка була прийнята з метою 

розширення виборчих прав, що дозволило обирати сенаторів прямим народним 

голосуванням.   

Тому на прикладі Конгресу США ми робимо висновок, що свободу 

розсуду можна надати не лише державам, але й її органам як законодавчим, так 

й інтерпретаційним шляхом.  

Заслуговує на увагу і практика Франції: ст. 31 Конституції Франції 

закріплено право Президента Республіки вимагати від парламенту нового 

обговорення закону протягом часу, визначеного для його обнародування [85, c. 

238-239], що свідчить про широку свободу розсуду. 

Цікавим є також приклад свободи розсуду владних органів колишніх 

домініонів Британської імперії, які отримали право приймати законодавство на 

власний розсуд на підставі Вестмінстерського статуту 1931 р.: «Ніякі закони, 

прийняті парламентом того або іншого домініону (Канада, Австралійський 

Союз, Нова Зеландія тощо) після набуття чинності Вестмінстерського статуту 

1931 р. не вважаються недійсними з тієї причини, що вони суперечать праву 
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Англії або постановам якого-небудь існуючого чи майбутнього акта 

парламенту Сполученого Королівства чи яким-небудь указам, правилам або 

положенням, прийнятим на підставі якого-небудь з таких актів, і права 

парламенту домініону включають право відміняти чи поправляти такі акти, 

укази» (п.2) [37, c. 227-228]. 

На поширену думку [97, c. 93; 26, c. 11-13; 267, c. 12] сучасний період 

розвитку міжнародного права бере свій початок із прийняття Статуту ООН.  

Проаналізувавши даний документ, ми вважаємо, що серед 

найважливіших положень Статуту можна помітити витоки свободи розсуду 

держав у міжнародній доктрині. Зокрема, це стосується положень про розвиток 

міжнародного співробітництва як основоположного принципу сучасного 

міжнародного права. Дані положення дають державам нормативні підстави для 

міжнародного співробітництва, яке сприятиме ефективнішому захисту й 

дотриманню прав та свобод людини як на національному, так і на 

міжнародному рівнях, покращенню міжнародних відносин та загальному благу 

народів.  

Тобто це можна вважати проявом свободи розсуду держав, спрямованим 

на досягнення спільних цілей.  

Т. О. Анцупова також підкреслює увагу, яку Рада Європи приділяє 

міжнародному співробітництву, що відображено і в Преамбулі Статуту цієї 

організації [22, c. 15].  

У зв’язку із цим, щодо застосування «margin of appreciation», яке 

відбувається на регіональному рівні, варто передусім згадати Конвенцію про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Ради Європи (РЄ).  

На думку дослідників, «Унікальність контрольного механізму Конвенції 

полягає в наявності ефективних засобів притягнення держав до міжнародної 

відповідальності за порушення норм міжнародного права в галузі прав людини. 

Якщо Суд встановить, що окремі норми внутрішнього права не відповідають 

Конвенції та протоколам до неї, то за міжнародним правом (Конвенцією) 

держава зобов’язана змінити своє законодавство. Проте Суд не уповноважений 
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змінювати національне законодавство, як і не може вказувати державам, як це 

треба зробити» [4, c. 46-47].  

Як бачимо, ЄСПЛ надає державам-відповідачам свободу розсуду, коли 

йдеться про відповідні зміни до національного законодавства. 

Концепція «margin of appreciation» є неоднозначною і серед науковців та 

практиків права, зокрема, суддів ЄСПЛ, немає консенсусу з багатьох питань, 

пов’язаних із нею. Це стосується і питання, чи застосовується дана концепція 

до всього тексту Конвенції, чи лише до певних його положень. Так, «margin of 

appreciation» не може застосовуватись щодо ст. 2 (право на життя), ст. 3 (право 

не бути  підданим  катуванню  або  нелюдському  чи такому, що принижує 

гідність, поводженню або покаранню) та ст. 4 (право не бути в рабстві або 

підневільному стані), і її не застосовують часто щодо статей 5 і 6 Конвенції, 

тобто до так званих «non-derogable rights» – прав людини, від яких відступ 

неможливий за жодних умов [282, c. 5-6].  

Проте, як стверджує Р.  Дж. Макдональд, «в теорії немає обмежень щодо 

статей, до яких може застосовуватися свобода розсуду, оскільки Суд ніколи не 

встановлював обмеження» [318, c. 192]. 

Поява «margin of appreciation» пов’язана з тим, що на момент прийняття 

Конвенції в 1950 р. у державах-членах Ради Європи існували різні культурні, 

економічні та правові традиції, і дана концепція була потрібна для балансу між 

застосуванням прав людини на національному рівні та їхнім уніфікованим 

застосуванням на регіональному рівні в межах Ради Європи. 

О. Бакірчіоглу підкреслює: «Спочатку свобода розсуду ґрунтувалася на 

ідеї, що конвенційні органи не повинні перевищувати своїх повноважень і не 

повинні посягати на основний обов’язок держав-членів захищати права і 

свободи, які плекає Конвенція. Концепція намагалася провести межу між 

судовими повноваженнями національних органів влади та сферою, в якій 

страсбурзьким органам дозволялося втілювати свою політику. Наприклад, 

конвенційним органам заборонялося втручатися в розсуд та незалежну оцінку, 

проведену державами, і вони повинні були утримуватися від того, щоб 
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виступати в якості апеляційної інстанції». Така позиція пояснювалася тим, що 

«національні органи влади можуть краще, ніж міжнародний суддя, розуміти 

складнощі конфлікту і застосовувати відповідні норми»
 
[234, c. 717-718].  

Наведене вище твердження ми вважаємо також пов’язаним із поняттям 

«суду найближчої юрисдикції», оскільки концепція «margin of appreciation» 

сприяє міжнародному співробітництву, допомагаючи знайти оптимальний 

баланс між інтересами індивідуальними й суспільними. Національний суд, який 

не лише краще, ніж суддя ЄСПЛ, обізнаний із місцевими особливостями й 

обставинами, що оцінюються під час розгляду справи, також є невід’ємним 

елементом місцевої правової культури та правосвідомості. Тому саме на нього 

покладається основна відповідальність за прийняття рішення.  

Таким чином, можна запропонувати визначення поняття «суду 

найближчої юрисдикції», під яким розуміється національний суд, який 

територіально, історично, культурно, етнічно, ментально та за іншими 

критеріями більш наближений до правовідносин, що розглядаються, і краще 

обізнаний із місцевими особливостями та обставинами, які є суттєвими для 

вирішення конкретної справи.  

Існує поширена думка, що вперше термін «margin of appreciation» було 

використано в 1958 р. в рішенні Європейської комісії з прав людини у справі 

«Греція проти Сполученого Королівства» стосовно порушень прав людини на 

Кіпрі [211, c. 19].   

У цьому рішенні зазначалось, що держава-відповідач має «певну сферу 

розсуду» в силу ст. 15 Конвенції [215, c. 22]. Однак замість терміну свобода 

розсуду (margin of appreciation) був використаний термін «розсуд» (discretion) 

[234, c. 713].  

У справі «Лоулесс проти Ірландії»
 
[314] в 1961 р. Комісія з прав людини 

знову посилалась на сферу розсуду, якою користуються держави при 

встановленні наявності публічної небезпеки, що загрожує життю нації.  

Непрямі посилання на свободу розсуду держави містяться в рішенні 

ЄСПЛ «Бельгійська справа про мови» [356] 1968 р. (щодо ст. 14 Конвенції) та 
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«Де Вільде, Оомс та Версіп проти Бельгії» [255] 1971 р. (щодо ч. 2 ст. 8 

Конвенції). 

Термін «сфера розсуду держави» (margin of appreciation) вперше 

вживається ЄСПЛ у рішенні від 18 січня 1978 р. у справі «Ірландія проти 

Сполученого Королівства», причому Суд посилається на ст. 15 Конвенції в 

обґрунтування своєї позиції по застосуванню свободи розсуду держави [215, c. 

22].  

Д. Шпільманн, колишній суддя ЄСПЛ, зауважує, що «витоки теорії 

свободи розсуду кореняться в справах, що торкаються життєво-важливих 

інтересів нації – галузі, в яку конвенційні органи не намагались втручатися. А 

останнім часом боротьба з тероризмом призвела до застосування 

«модернізованої» чи «зворотної» версії теорії сфери розсуду держав» [215, c. 

22].  

Н. Н. Ліпкіна додає, що «важливими підставами свободи розсуду є 

також статті Конвенції, зміст другої частини яких вміщує обмежувальні 

застереження, тобто вичерпний і такий, що підлягає жорсткому тлумаченню, 

перелік підстав і умов обмеження відповідного права». Мова йде, наприклад, 

про ст. 8 (право на повагу до приватного і сімейного життя), ст. 9 (свобода 

думки, совісті і віросповідання), ст. 10 (свобода вираження поглядів), ст. 11 

(свобода зібрань та об’єднань) тощо. Крім того, вона вважає, що правовими 

підставами розсуду є ті статті Протоколів до Конвенції 1950 р., положення яких 

передбачають обмеження гарантованих ними прав і свобод. Прикладом є ст.1 

Першого протоколу (право фізичної і юридичної особи безперешкодно 

користуватися своїм майном), ст. 2 Протоколу № 4 (право кожного, хто законно 

перебуває на території будь-якої держави, на вільне пересування і свободу 

вибору місця проживання), ст. 1 Протоколу № 7 (про неможливість вислання 

іноземців, які на законних підставах знаходяться на території будь-якої 

держави) [95, c. 18].  

М. В. Буроменський зауважує: «Європейський суд визнав за державами 

певну свободу розсуду відносно тих статей Конвенції, які закріплюють права і 
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свободи, сама природа яких вимагає регулювання із сторони держави». Дане 

твердження стосується таких статей як, наприклад, ст. 1 (зобов’язання держави 

забезпечити права і свободи людини), ст. 5 (право на свободу і особисту 

недоторканність), ст. 6 (право на справедливий судовий розгляд), ст. 12 (право 

на шлюб), ст. 14 (заборона дискримінації), ст. 2 (право на освіту) та ст. 3 (право 

на вільні вибори) Першого протоколу до Конвенції [29, c. 88-89; 81, с. 20].  

Отже, ми приєднуємось до наведених вище думок [215, с. 22; 95, с. 18; 

29, с. 88-89], що можливість застосування державами концепції «margin of 

appreciation» як прямо передбачена положеннями Конвенції 1950 р. (див. статті, 

друга частина яких дозволяє державі відступ від своїх зобов’язань), так і є 

можливою за певних умов для відвернення небезпеки, яка загрожує життю 

народу.   

Проте цей висновок не потрібно тлумачити так, що держава має 

необмежену владу. У цьому контексті вважаємо доцільним навести думку Д. 

Шпільманна: «ЄСПЛ, якому доручено разом із Комісією з прав людини 

забезпечити дотримання прийнятих державами зобов’язань (ст. 19 Конвенції), 

вправі вирішувати, чи був ними (державами) перевищений рівень, обумовлений 

надзвичайністю обставин» [215, c. 22]. 

Тому ми робимо висновок, що національна свобода розсуду 

взаємопов’язана із так званим європейським наглядом, який здійснюється 

ЄСПЛ стосовно виконання державами-членами Ради Європи положень 

Конвенції 1950 р.   

Отже, на нашу думку, концепція «margin of appreciation» (свободи 

розсуду) має глибокі історичні корені. Починаючи з античності та до 

Новітнього часу, окремі правителі та колективні органи, розуміючи цінність 

життя людини, її прав і свобод, робили кроки в різних нормативно-правових 

актах, щоб не тільки зміцнити державну владу, саму державу, але й попередити 

негативні явища в суспільстві, провести певні реформи, забезпечити той чи 

інший рівень життя, а згодом і ефективніший захист прав і свобод людини.  
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Прототип концепції можна знайти ще в античні часи, коли окремі 

правителі на власний розсуд надавали народу ширші права та долучали його до 

ведення державних справ, що сприяло зміцненню держави (Стародавні Спарта 

та Афіни).  

Прикладом впровадження свободи розсуду держави в добу 

середньовіччя є Нантський едикт 1598 р. у Франції, а в пізніші часи - 

Декларація незалежності США 1776 р. та Декларація прав людини і 

громадянина 1789 р. у Франції. Ці документи гарантували населенню більше 

прав і мали на меті захист прав людини і громадянина.  

Практичне становлення концепції свободи розсуду пов’язане передусім 

із розвитком судової практики. Найбільш повного вигляду вона досягла у 

Франції та Пруссії (згодом, в Німеччині) у ХІХ-ХХ століттях.   

Концепція «margin of appreciation» формувалась також завдяки науковим 

працям та прийняттю концепції уповноваженими представниками різних 

держав та міжнародних організацій.  

Зміст концепції «margin of appreciation» продовжує наповнюватись 

новим значенням, залежно від ступеня демократичності окремих держав і 

суспільства, і його метою є забезпечення ефективнішого захисту прав та свобод 

людини. 

 

1.2. Застосування концепції «margin of appreciation» в 

міжнародному судочинстві 

Застосування концепції «margin of appreciation» в міжнародному праві 

означає реалізацію зазначеної концепції в діяльності компетентних 

міжнародних органів, передусім судових. Останні, втім мають вплив і на 

застосування цієї концепції несудовими міжнародними інституціями.  

Так, наведемо приклад з практики Комітету ООН з прав людини, який 

застосовував концепцію, не посилаючись на неї прямо. Зокрема, у справі 

«Shirin Aumeeruddy-Cziffra and 19 other Mauritian women v. Mauritius», в якій 

розглядалося дискримінаційне законодавство, що стосувалося одружених жінок 
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Республіки Маврикій, Комітет підкреслив розсуд держав у регулюванні 

сімейного життя: «…правовий захист чи заходи, які суспільство чи держава 

можуть надати сім’ї, можуть відрізнятися у різних країнах і залежать від різних 

соціальних, економічних, політичних та культурних умов і традицій». Для 

порівняння, Міжамериканський суд з прав людини використовував «margin of 

appreciation» безпосередньо, посилаючись на рішення ЄСПЛ, щодо права 

держав-членів регулювати процедури натуралізації («Зміни, які пропонуються 

до положень про натуралізацію в Конституції Коста-Рики»)
 
[234, c. 713]. 

Також висловлюється думка [253], що обґрунтування застосування 

концепції «margin of appreciation», яке використовує ЄСПЛ (критерії 

необхідності в демократичному суспільстві, дотримання законних цілей та 

пропорційності, та завдання встановлення мінімальних, а не гармонізованих 

(міжнародних, на відміну від регіональних) стандартів прав людини), 

застосовуються з рівною, якщо не більшою силою, щодо Міжнародного пакту 

про громадянські і політичні права 1966 р. в практиці Комітету ООН з прав 

людини.   

Пояснюючи посилання інших міжнародних судових органів на практику 

ЄСПЛ у цьому питанні, Юваль Шейні доводить:  «Прецедентне право ЄСПЛ 

свідчить про те, що застосування «margin of appreciation» залежить від багатьох 

факторів, які визначають обсяг свободи розсуду, наданий національним 

органам влади. Серед цих факторів найсуттєвішими є три наступних: (і) 

відносна перевага місцевих органів влади, коли місцеві органи влади можуть 

краще оцінити певну справу; (іі) відповідність стандарту, який 

застосовується – чим ширший європейський консенсус з приводу 

застосування певного стандарту, тим вужча свобода розсуду дозволена 

державам-членам; (ііі) природа інтересів, які протиставляються – повинен 

бути баланс між важливістю певного національного інтересу та 

індивідуальними правами»
 

[367, c. 927]
 

(див. практику ЄСПЛ в Розділі 2 

нижче).  
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Щодо застосування «margin of appreciation» в рамках Ради Європи, то 

можна навести практику Європейського комітету з соціальних прав (далі - 

Комітет).  

П. Кончар звертає увагу на те, що ЄСПЛ в своїх рішеннях став 

посилатися на практику Комітету, а останній – на  прецедентну практику 

ЄСПЛ. Зокрема, у рішенні по справі «European Roma Rights Centre v. Greece» 

від 8 грудня 2004 р., Комітет посилався на рішення ЄСПЛ по справі «Connors v. 

United Kingdom» від 27 квітня 2004 р.), і обґрунтовував, що положення ромів як 

національної меншини, спосіб життя якої має свої суттєві відмінності, варто 

враховувати при ухваленні законодавства. Звернувся Комітет і до рішення 

ЄСПЛ по справі «Rasmussen v. Denmark» від 28 листопада 1984 р.), в якому 

зазначається, що держави-учасниці мають певну «свободу розсуду», коли 

вирішують, наскільки і чи можуть взагалі певні відмінності за інших умов в 

аналогічних ситуаціях бути приводом для винесення різних рішень Суду. Але 

саме Комітет може вирішувати, чи входить ця відмінність у межі «свободи 

розсуду» [86, c. 119-125].  

На думку П. Кончара, наведений приклад свідчить про 

взаємодоповнюючий характер практики Комітету та ЄСПЛ, оскільки «як 

посилання на рішення ЄСПЛ надають вагомості рішенням Комітету, так і 

ґрунтовний аналіз Комітету у сфері соціальних прав дає змогу Суду ефективно 

покращити власну практику прийняття рішень щодо соціальних питань. 

Належне виконання рішень Комітету може попередити надходження великої 

кількості індивідуальних заяв до ЄСПЛ» [86, c. 124-125].    

Тому ми робимо висновок, що взаємодія між Європейським комітетом з 

соціальних прав та ЄСПЛ лише розширює застосування Конвенції 1950 р. Це 

виражається в реалізації Судом принципу ефективного захисту та надає 

державам-учасницям Конвенції певну «свободу розсуду» в діяльності її 

владних інституцій. 

Застосування концепції «margin of appreciation» прослідковується і в 

роботі Суду ЄС. Наприклад, у справі «Німеччина проти Лейфе» (Germany v. 
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Leifer, 1995), Суд ЄС визнав, що в цілях безпеки держави-члени можуть 

відступити від законодавства Співтовариства, яке зазвичай забороняє введення 

односторонніх санкцій щодо третіх країн: «Залежно від обставин, компетентні 

національні органи влади мають певний ступінь свободи розсуду при прийнятті 

заходів, які вони вважають необхідними, щоб гарантувати суспільну безпеку 

держав-членів…». Подібну позицію Суд ЄС висловив і у справі «Сірдар проти 

Військової Ради» (Sirdar v. Army Board, 1999), пов'язаній із застосуванням 

європейських правил гендерної рівності в елітних військових частинах, 

посилаючись на розсуд держав у цьому питанні [367, c. 927].  

Переглянувши наведені рішення Суду ЄС в мові оригіналу, ми 

помітили, що в багатьох з них використовується термін «discretion» або підхід, 

подібний до свободи розсуду. Однак ми вважаємо, що він має те ж значення, 

яке ЄСПЛ вкладає у «margin of appreciation» в своїх рішеннях. Тому, на наше 

переконання, у практиці Суду ЄС фактично застосовується концепція «margin 

of appreciation», особливо, коли мова йде про оцінку дій держави у виняткових 

обставинах.  

Серед рішень Суду ЄС, ми також звернули увагу на справу «Головний 

митний центр Мюнхена проти Мюнхенського технічного університету» 

(Hauptzollamt München Mitte v. Technische Universität München) [380], яка 

стосувалася такої нестандартної галузі як високі технології. Зокрема, в ній Суд 

ЄС використав методологію, схожу із свободою розсуду, для захисту прав 

юридичної особи. У справі йшлося про електричний мікроскоп, який 

Мюнхенський технічний університет імпортував з Японії на пільгових умовах, 

передбачених Регламентом Ради Європейського Союзу № 1798/75. Проте, 

головний митний центр Мюнхена не погодився з таким винятком з митних 

тарифів, і звернувся до Європейської комісії. Комісія визнала імпорт 

мікроскопу таким, що не підпадає під винятки з митних тарифів, оскільки в 

країнах Співтовариства вироблявся аналогічний товар.  

Пізніше ця справа розглядалася в Суді ЄС, який наголосив на своїх 

обмежених повноваженнях щодо перегляду справ, які стосуються спорів про 
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неоподаткування імпорту наукового обладнання. Він заявив, що може визнати 

рішення Комісії недійсним (що і було зроблено), лише якщо нею було 

допущено явну помилку чи зловживання повноваженнями [380].  

Щодо практики СОТ, то в низці справ Орган з вирішення спорів (ОВС) й 

Апеляційний орган (AО) прийняли необов’язковий стандарт перегляду 

дискреційних рішень, прийнятих національними органами влади держав-

членів.  

Наприклад, в справі «Заходи, які впливають на азбест та продукти, які 

містять азбест» (Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products, 

2001), AО ухвалив, що: «не підлягає сумніву, що члени СОТ мають право 

визначати рівень захисту здоров'я, який вони вважають необхідним в даній 

ситуації». Ю. Шейні підкреслює: «Такий підхід, в принципі, відповідає 

рішенню, прийнятому третейською групою ГАТТ в 1994 р. у справі «Сполучені 

Штати – обмеження щодо імпорту тунця» (US – Restrictions on Imports of Tuna, 

1994), а також стандарту перегляду, передбаченому ст. 17.6 Антидемпінгової 

угоди. Можна навести принаймні одну справу, в якій третейський суддя СОТ 

посилався на «margin of appreciation» (US – Tax Treatment of ‘Foreign Sales Corp’ 

(Art. 22.6 arbitration), WTO Doc. WT/DS 108/ARB (2002), at para. 5). Взагалі, 

методологія прийняття рішень ОВС є сумісною з концепцією свободи розсуду» 

[367, c. 927-928]. 

Існує також думка, що наявність «margin of appreciation» оцінюється 

через призму свободи встановлювати рівень захисту в рамках СОТ [260, c. 1-

24]. Це означає, що держави-члени СОТ можуть вільно обирати свій власний 

рівень прийнятного ризику в їх політичній економіці, що є так званою 

«регуляторною автономією» [395, c. 18].  

Статті ХХ ГАТТ та XIV ГАТС є положеннями, які надають державам-

членам право на винятки щодо свободи торгівлі, яка гарантована двома 

згаданими угодами. Проте держави-члени повинні дотримуватись таких вимог: 

1) обмежувальні заходи повинні бути необхідними, щоб досягнути визначеної 
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законної цілі, і 2) вони повинні бути недискримінаційними і не свавільними 

[260, c. 6-7].  

Так, у справі «Brazil – Retreaded Tyres»
 
АО дійшов висновку, що для 

оцінки, чи є необхідними певні заходи, основним принципом є право держав-

членів СОТ визначати рівень захисту, який вони вважають доцільним у кожній 

окремій ситуації [395, c. 18; 260, с. 6-7], що, на нашу думку, свідчить про 

застосування концепції свободи розсуду в практиці СОТ. 

Ю. Шейні також наводить приклад Міжнародного трибуналу по 

морському праву (МТМП). Він стверджує, що більшість суддів МТМП не 

приймають концепцію свободи розсуду, хоча окремі судді підтримували її як 

стандарт нагляду, який міг би використовуватися МТМП для оцінки рішень 

держав стосовно звільнення кораблів. Наприклад, в одній справі суддя МТМП 

доводив, що свобода розсуду є принципом міжнародного права (див. The Volga 

Case (Russia v. Australia) (Application for Prompt Release) (Separate Opinion, 

Judge Cot), 42 ILM (2003) 159, at 183–186). В іншій справі судді посилаються на 

«margin of appreciation» для обґрунтування своєї позиції (див. Camouco (Panama 

v. France) (Application for Prompt Release) (Dissenting Opinions of Judges 

Anderson and Wolfurn), 39 ILM (2000) 666, at 690, 699) [367, c. 930]. 

Таким чином, в практиці МТМП концепція свободи розсуду не 

застосовується безпосередньо, проте, інколи до неї звертаються судді цього 

Трибуналу для аргументування своїх окремих висновків по справам.  

Практика деяких арбітражів свідчить про застосування ними 

методології, подібної до свободи розсуду. Наприклад, арбітраж вирішив, що 

Великобританія мала право встановлювати податки в аеропорту Хітроу на свій 

розсуд. Схожий підхід використав арбітражний трибунал по справі «Д.Майєрс 

Інкорпорейтед проти Канади» (D.Myers, Inc. v. Canada, 2001), розглядаючи 

питання про порушення положень НАФТА (Північноамериканської 

угоди про вільну торгівлю), і зазначивши в своєму рішенні, що порушення 

можна довести лише тоді, коли є докази свавільного та несправедливого 
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ставлення до інвестора, яке неприпустиме з точки зору міжнародних стандартів 

[367, c. 929-930].  

Втім, серед регіональних судових інституцій виділяється практика 

африканських субрегіональних судів по правам людини (Суд ЕКОВАС, Східно-

африканський суд і Трибунал Співтовариства з питань розвитку Півдня 

Африки), які не застосовують концепцію «margin of appreciation». Таку 

ситуацію можна пояснити тим, що деяким державам, на які поширюється 

юрисдикція зазначених судів, ще бракує демократичного правління. Тому 

застосування даної концепції могло б спричинити напружені відносними між 

ними та судами, якщо б суди спонукали своїми рішеннями до проведення 

відповідних законодавчих змін в державах [270]. 

На відміну від досить широкого застосування «margin of appreciation», 

безпосереднього чи опосередкованого регіональними судами чи арбітражами, 

Міжнародний Суд ООН досить обережно підходить до даної концепції, а іноді 

прямо її заперечує.  

Зокрема, такий висновок можна зробити, проаналізувавши рішення 

Міжнародного Суду ООН по справах «Нафтові платформи» (Oil Platforms, 

Islamic Republic of Iran v. USA) та «Стіна на Окупованих палестинських 

територіях» (Wall in the Occupied Palestinian Territory) [367, c. 939]. 

Позицію Міжнародного Суду ООН щодо незастосування «margin of 

appreciation» можна пояснити тим, що за своєю природою він намагається 

зосередити «в своїх руках» вирішення питань, які передані йому на розгляд. 

Оскільки він є універсальним органом, для встановлення його авторитету на 

міжнародній арені, і для ефективнішого вирішення спорів, вирішення спорів 

дійсно не варто віддавати на розсуд самих держав, які звертаються до цього 

суду. Тому в даному випадку такий підхід Міжнародного Суду ООН можна 

вважати виправданим.  

Таким чином, концепція «margin of appreciation» застосовувалась, прямо 

чи опосередковано, багатьма міжнародними установами (Комітет ООН з прав 

людини, Європейський комітет з соціальних прав, Міжамериканський суд з 
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прав людини, рішення арбітражних судів, Суд ЄС, Орган з вирішення спорів та 

Апеляційний орган СОТ, Міжнародний трибунал по морському праву). В 

їхньому прецедентному праві переважно не застосовувався термін «margin of 

appreciation»: перевага надавалась посиланню на термін «discretion», або ж 

використовувалась методологія по типу «margin of appreciation». У цілому, 

практика зазначених установ підтримує дану концепцію, крім Міжнародного 

Суду ООН, і виражається в підході, що держава володіє розсудом у здійсненні 

своїх повноважень, проте вона повинна дотримуватись загальноприйнятих 

норм та правил поведінки, як вони визначаються в міжнародних договорах та 

сформовані усталеною міжнародною практикою.   

Однак родоначальником «margin of appreciation» в сучасному її 

розумінні вважається Європейський суд з прав людини, який почав її 

застосовувати і розвивати в своїй прецедентній практиці.  

Отже, підсумовуючи викладене в Розділі 1 «Становлення концепції 

«margin of appreciation», ми дійшли висновку, що в сучасному розумінні 

концепція «margin of appreciation», або свобода розсуду, означає можливість 

обрання державою варіантів правового рішення на свій розсуд та певної 

свободи в реалізації своїх владних повноважень. Використання цих 

можливостей має відбуватися з дотриманням прав та свобод людини, 

гарантованих міжнародним правом, а також інших міжнародно-правових 

зобов’язань держави.  

Концепція свободи розсуду тісно пов’язана з історією розвитку держави 

і суспільства. Її перші витоки лежать в античності, коли певні держави і їх 

правителі надавали свободу громаді для більшого залучення народу до участі в 

державних справах (створення Ради старійшин в Стародавній Спарті за 

законодавством Лікурга, реформи Солона і Клісфена в Афінській Республіці та 

ін.). Це пояснюється неспроможністю полісу централізовано здійснювати владу 

в різні періоди (через політичні, економічні, воєнні та інші обставини), 

внаслідок чого свободою розсуду наділяється громада полісу, яка отримує 
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повноваження тлумачити та змінювати полісне законодавство і вибір засобів 

його застосування.  

    Становлення цієї концепції у сучасному розумінні відбувалось на 

національному рівні у практиці Державної ради Франції та переважно 

адміністративних судів Франції та Німеччини кінця ХІХ - першої половини ХХ 

ст. Ці суди вже застосовують термін «свобода розсуду» і вони наділені нею 

щодо нормативно-правових актів уряду.  

У практиці національних судів Франції та Німеччини втілюється 

основна риса концепції суддівської «свободи розсуду», що полягає у наділенні 

цих інстанцій повноваженнями тлумачити та застосовувати на свій розсуд акти 

державного законодавства. 

   Вперше на універсальному рівні елементи концепції свободи розсуду 

було закріплено в Статуті ООН. Цей документ наділяє держави можливістю 

обирати варіанти поведінки задля досягнення спільних цілей, зокрема для 

ефективнішого захисту й дотримання прав та основних свобод людини. Таким 

чином, свобода розсуду держав реалізується в міжнародному співробітництві 

(окрім імперативних приписів певної поведінки, що забезпечуються нормами 

jus cogens).  

Певною мірою свобода розсуду проявилась і в процесі кодифікації та 

прогресивного розвитку міжнародного права прав людини під егідою ООН 

(більшість універсальних конвенцій у цій сфері містять велику диспозитивну 

частину, яка дозволяє країнам обирати варіанти дій по їх реалізації).  

Метою концепції «margin of appreciation» є досягнення розумного 

балансу між універсальними нормами права та локальними правовими 

підходами, зумовленими специфікою відповідної правової культури, 

правосвідомості, традиційних звичаїв та права. Тому свобода розсуду 

переважно поширюється на найбільш чутливі сфери правовідносин, пов’язані з 

релігією, етнічними і національними правовими цінностями, особливостями, 

зумовленими історичним чи політичним минулим, на які не завжди 

поширюються уніфіковані загальні стандарти. 
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З метою досягнення такого балансу, свободою розсуду наділяються 

національні суди, краще обізнані з такими місцевими особливостями. Відтак, 

можна вивести поняття «суду найближчої юрисдикції» як суду держави, який 

територіально, історично, культурно, етнічно, ментально та за іншими 

критеріями більш наближений до правовідносин, що розглядаються, і краще 

обізнаний із місцевими особливостями та обставинами, які є суттєвими для 

вирішення конкретної справи.  

 Серед міжнародних судів найчастіше концепцію «margin of 

appreciation» застосовують регіональні (ЄСПЛ, Суд ЄС, Міжамериканський суд 

з прав людини та ін.) та конвенційні органи міжнародного судочинства (Орган з 

вирішення спорів СОТ, Міжнародний трибунал з морського права та ін.). 

Меншою мірою до концепції звертаються міжнародні судові органи 

Африканського регіону, що пояснюється наслідками колоніальної епохи та 

недостатнім рівнем захисту прав людини в цьому регіоні на національному 

рівні. 

 На відміну від регіональних органів, Міжнародний Суд ООН в цілому 

уникає звернення до концепції свободи розсуду. Це пояснюється природою 

Суду як єдиного універсального органу, метою якого є встановлення 

уніфікованого правового підходу для держав різних регіонів та правових 

культур світу. Іншою причиною такого ставлення є характер рішень цього 

Суду, які є остаточними правовими прецедентами у найскладніших справах 

тлумачення на застосування міжнародного права.    
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РОЗДІЛ 2. 

КОНЦЕПЦІЯ «MARGIN OF APPRECIATION» В ПРАКТИЦІ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

2.1.  Правовий зміст концепції «margin of appreciation» в діяльності 

Європейського суду з прав людини 

Концепція «margin of appreciation» (свободи розсуду) формується 

переважно в результаті прецедентної практики ЄСПЛ та тлумачення ним норм 

Конвенції 1950 р. у його рішеннях, які стосувалися зобов’язань держав 

гарантувати права та свободи людини, з метою встановлення балансу між 

забезпеченням прав і свобод людини, гарантованих Конвенцією, та 

національними інтересами. 

Правовий зміст концепції «margin of appreciation» означає правову 

сутність, тобто найголовнішу основу, в якій розкривається поняття, ознаки і 

критерії застосування, значення, права, обов’язки і відповідальність суб’єктів 

міжнародного права, їх здатність тлумачити правові норми, встановлювати 

санкції та визначати обсяг і межі свободи розсуду.  

Свобода розсуду оцінюється неоднозначно. Хоча щодо «margin of 

appreciation» вживаються поняття «концепція», «доктрина», суть цих понять, 

тобто їх правовий зміст, роз’яснюється тотожно.   

У прецедентному праві ЄСПЛ основою концепції «margin of 

appreciation» стала насамперед ст. 15 Конвенції, а також статті 5-6, статті 8-11, 

ст. 14 й деякі статті Протоколів до Конвенції - статті 1-3 Першого протоколу, 

ст. 2 Протоколу № 4 й ст. 1 Протоколу № 7 тощо. 

У науковій вітчизняній та зарубіжній літературі з питання «margin of 

appreciation» не дається визначення правового змісту цієї концепції в діяльності 

ЄСПЛ.  

Щоб зрозуміти, яке значення вкладається Судом в дане поняття, ми 

звернулися до наукових праць з міжнародного публічного права та з’ясували 

наступне.  
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«Margin of appreciation» відноситься до розсуду, чи дискреційних 

повноважень, держав-учасниць Конвенції 1950 р. в прийнятті рішень на 

національному рівні. При цьому держави вільні обирати те рішення, яке вони 

вважають оптимальним для встановлення балансу між індивідуальними та 

суспільними інтересами. 

Існує думка, що свобода розсуду пов’язана з оцінкою державою 

обставин конкретної справи і застосуванням положень відповідних 

міжнародних договорів з прав людини. У цьому контексті концепція 

порівнюється із судовим розсудом, тому що національний суддя в своїй роботі 

керується чинним законодавством держави, прецедентним правом та звичаєм, і 

може вирішувати справу в рамках ряду можливих рішень [234, c. 711-712]. 

Як бачимо, прототипом сучасної концепції «margin of appreciation» міг 

бути національний судовий розсуд.  

Слушним є твердження Н. Н. Ліпкіної, що «Свобода розсуду держави – 

це засноване на нормах Конвенції, обмежене необхідністю дотримання 

принципу пропорційності і таке, основною метою якого є ефективне 

забезпечення прав і свобод людини, закріплених Конвенцією, право держави за 

наявності розумних і достатніх підстав здійснювати передбачене 

внутрішньодержавним правом втручання в гарантовані Конвенцією права і 

свободи»
 
[95, c. 9, 16]. 

Х. Фенвік також зауважує, що концепція «margin of appreciation» «дає 

гнучкість, яка необхідна для уникнення руйнівних протистоянь між 

Європейським судом з прав людини та державами-членами і робить можливим, 

щоб Суд знайшов рівновагу між незалежністю держав-членів та їхніми 

зобов’язаннями за Конвенцією»
 
[269, c. 34-37].  

Опираючись на наведені вище погляди авторитетних вітчизняних та 

зарубіжних вчених та наші дослідження, ми беремо на себе сміливість 

запропонувати, що поняття концепції «margin of appreciation» означає баланс, 

рівновагу, яку держава забезпечує між інтересами окремої людини, права та 
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свободи якої гарантовані міжнародними договорами з прав людини, зокрема, 

Конвенцією 1950 р., та загальними суспільними інтересами [16, c. 32-34]. 

Варто звернути увагу на твердження Д. Макголдріка, що конвенція 

«margin of appreciation» є досить гнучким і складним інструментом, на 

застосування якого впливають історичні й політичні моменти, чутливі моральні 

та етнічні питання, складні наукові й технічні особливості, та пошук балансу 

між приватними інтересами окремих осіб й суспільними інтересами [253].   

Правовими підставами свободи розсуду держав є положення Конвенції 

1950 р., насамперед, ст. 15 Конвенції, яка дозволяє державі відступ від її 

конвенційних зобов’язань під час надзвичайних ситуацій, які становлять 

загрозу життю нації.  

С. Грір доводить, що крім застосування концепції свободи розсуду в 

контексті ст. 15, вона суттєво вплинула на прецедентну практику ЄСПЛ щодо 

таких конвенційних прав як, наприклад, права та основоположні свободи, 

визначені в статтях 8-11 Конвенції, заборона дискримінації за ст. 14, право на 

власність за ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, проте мала менший вплив 

на прецедентну практику щодо інших конвенційних прав. Також немає чіткого 

алгоритму дії концепції і її суть залишається казуїстичною та 

непередбачуваною. Хоча висловлюються думки щодо припинення застосування 

концепції, в основному існує підхід, що в застосуванні «margin of appreciation» 

потрібно виробити більшу точність, послідовність та обґрунтованість [282, c. 

5].  

Наведені твердження С. Гріра, на нашу думку, можна вважати ознаками 

концепції свободи розсуду, оскільки вони розкривають її найосновніші 

особливості. 

У судовій практиці ЄСПЛ можна помітити декілька критеріїв, які 

визначають правомірність застосування «margin of appreciation» держав [322].  

До них відносяться: 

а) критерій «передбаченості законом», який включає в себе ряд вимог.  
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Першою вимогою є ефективний контроль за діями відповідної посадової 

особи, яка уповноважена приймати рішення, що дозволяє уникнути свавілля з 

боку держави. Прикладом може бути аргументація ЄСПЛ по справі «Мейлоун 

проти Сполученого Королівства» [320], що повинен бути певний захист проти 

самовільних посягань органів державної влади на права, гарантовані ст. 8 

Конвенції, особливо якщо дії держави є таємними й існує ризик свавілля з її 

боку.   

Другою вимогою є доступ особи до правової норми, застосування якої 

може вплинути на неї. Яскравим прикладом порушення цієї вимоги є справа 

«Сільвер проти Сполученого Королівства». Суд зробив висновок, що правила 

контролю за кореспонденцією в’язнів, які не мали нормативної обов’язковості і 

не були доступні для широкого загалу, не відповідали ч. 2 ст. 8 Конвенції [370].   

Третя вимога полягає в ясності, зрозумілості закону, щоб особа могла 

керувати своєю майбутньою поведінкою. У справі «Санді Таймс проти 

Сполученого Королівства» [378] Суд стверджував, що особа повинна могти 

передбачити, до певної міри, наслідки своїх дій, і їх законність відповідно до 

діючого закону.  

Н. Н. Ліпкіна доповнює цей критерій четвертою вимогою – 

верховенством права: «Відображаючи місце і роль права в державі і 

суспільстві, верховенство права означає насамперед підпорядкованість держави 

і її інститутів праву і його пріоритетність щодо них»
 
[95, с. 10].  

У справі «Круслін проти Франції» 1990 р. ЄСПЛ зазначив, що вимога 

передбачуваності законом є однією із основних для оцінки того, чи 

дотрималася держава конвенційних гарантій, оскільки п. 2 ст. 8 Конвенції не 

лише містить посилання на національне законодавство держави, а й стосується 

його якості, тому що національне законодавство повинне бути сумісним із 

верховенством закону (п. 30) [308].   

b) критерій «законні цілі»: Конвенцією передбачено низку законних 

цілей,  які дозволяють втручання держави в конвенційні права за умови, що 
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таке втручання передбачене законом та необхідне в демократичному 

суспільстві [293].  

Тому законна ціль не може бути виправданням для заходу, вжитого з 

невідповідною метою, як зазначено в ст. 18 Конвенції «Межі застосування 

обмежень прав»: «Обмеження, дозволені згідно із цією Конвенцією щодо 

зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких 

вони встановлені» [81, с. 20]. 

Подібну точку зору ЄСПЛ висловив по справі «Волохи проти України», 

що закон повинен досить чітко визначати межі національного розсуду та 

порядок її здійснення, враховуючи законну мету засобів, застосованих 

державою, для забезпечення особі належного захисту від свавільного 

втручання» (п. 49) [390].  

c) критерій «необхідноcті в демократичному суспільстві», який 

полягає в тому, що втручання держави в конвенційні права повинне бути 

необхідним за певних умов. У справі «Хендісайд проти Сполученого 

Королівства» Суд постановив, що слово «необхідний» означало, що повинна 

бути «нагальна громадська необхідність» для виправдання посягання на право 

[279].  

Н. Н. Ліпкіна підсумовує, що «критерій «необхідність» в 

демократичному суспільстві в якості підстав недопущення перевищення 

державами меж свободи розсуду є загальним принципом втручання в будь-яке 

із гарантованих Конвенцією прав і свобод. Втручання може бути визнано 

необхідним в демократичному суспільстві лише в тому випадку, коли воно є 

обумовленим, тобто існують розумні і достатні фактичні підстави для його 

здійснення і, відповідно, передбачені цілі здійснення втручання»
 
[95, с. 10].  

На нашу думку, зазначені критерії застосування «margin of appreciation» 

свідчать про її важливість у міжнародному судочинстві, адже саме ця 

концепція, незважаючи на її нечітку правову природу, досить часто 

проявляється в практиці ЄСПЛ і сприяє всебічній, повній та справедливій 

оцінці кожної справи, яка розглядається Судом [7, с. 25-26].  
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 Оскільки в державах-членах Ради Європи існували різні культурні, 

економічні та правові традиції, на момент підписання Конвенції вона 

розглядалася як «найнижча спільна межа» європейських стандартів прав 

людини [292, с. 52-54], ми схиляємося до думки, що практика ЄСПЛ свідчить 

про поступову уніфікацію цих стандартів, хоча відмінності між традиціями 

держав-членів Ради Європи все одно матимуть місце, тому що кожна з них має 

свої особливості.  

У цьому контексті концепція свободи розсуду допомагає віднайти 

рівновагу між незалежністю держав у виконанні свого національного 

законодавства та застосуванням ними положень Конвенції [10, c. 177].  

С. Є. Федик цілком слушно зауважує, що національний розсуд 

делегується Конвенцією державам для реалізації ними конвенційних норм із 

захисту прав і свобод людини: «Принцип забезпечення певної свободи 

національного розсуду – це здійснення Євросудом тлумачення конвенційних 

приписів у справах певного типу з врахуванням наявної у судових органів та 

посадових осіб держав-учасниць делегованої їм положеннями Конвенції певної 

свободи розсуду щодо розуміння та застосування ними конвенційних норм з 

метою забезпечення належних умов реалізації та захисту прав і свобод людини, 

а  також досягнення балансу між цими правами та свободами особи і 

національними інтересами» [203, c. 8].  

Ми погоджуємося із точкою зору С. Гріра, що пошук відповідей на 

ключове питання – який обсяг розсуду надається державам – повинне 

починатися із ст. 3 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 

р. [282, c. 15]. 

Відповідно до ст. 31 Віденської конвенції договір повинен тлумачитися 

добросовісно згідно із звичайним значенням, яке надається термінам договору в 

їхньому контексті, а також у світлі об’єкта і цілей договору. Для цілей 

тлумачення договору, контекст охоплює (крім тексту, включаючи преамбулу й 

додатки), зокрема, угоди та документи, які стосуються договору, наступну 
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практику застосування договору та норми міжнародного права, які 

застосовуються учасниками. 

Стаття 32 Віденської конвенції передбачає додаткові засоби тлумачення 

для підтвердження значення, коли тлумачення відповідно до ст. 31 залишає 

значення двояким чи неясним, або призводить до результатів, які є явно 

абсурдними або нерозумними [40]. 

Обсяг свободи розсуду – це кількість можливих альтернативних 

варіантів, з-поміж яких правозастосувальний суб’єкт уповноважений 

здійснювати вибір свого рішення, - тлумачить М. Б. Рісний. Далі він зазначає, 

що залежно від обсягу розсуду, який надається державам в застосуванні 

конвенційних норм, можна виділити права та свободи, щодо яких розсуд: а) 

взагалі відсутній (ст.1 Протоколу № 6, ст. 3 Конвенції), б) вузький (ст. 5 

Конвенції), в) має помірковані межі (статті 8-14 Конвенції), г) широкий (ст. 1 

Першого протоколу) [165, с. 8, 10].  

Наявність спільної європейської основи між законодавством та 

практикою держав-членів Ради Європи відіграє вирішальну роль у визначенні 

обсягу свободи розсуду. Суд обґрунтовує, що національні органи влади 

знаходяться у вигіднішому положенні, щоб оцінити справу, особливо в тих 

випадках, коли з приводу певного питання між державами-членами немає 

єдиної позиції. Однак такий підхід не використовується у справах, в яких є 

очевидним порушення певного права [234, c. 722-723]. 

Тут ми хотіли б навести аргументацію Суду по справі «Расмюссен проти 

Данії», яка підтримує зазначене вище: «… Договірні Сторони користуються 

певною «свободою розсуду» при оцінці, чи виправдовують і до якої міри 

відмінності в інших схожих ситуаціях різне тлумачення законодавства… Обсяг 

свободи розсуду залежатиме від обставин, предмету та його передумов; у 

цьому плані одним з відповідних факторів може бути наявність чи відсутність 

спільної основи між законодавствами Договірних Держав…» [353]. 

Як писав Д. Шпільманн, «В основу обсягу свободи розсуду були 

покладені різні принципи – субсидіарний нагляд Страсбурзького Суду, 
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плюралізм і суверенність держав, недостатність засобів в розпорядженні Суду 

для розгляду справ зазначеного вище рівня, юридична неможливість для 

Страсбурзького Суду виступати в якості третейської інстанції із складних 

соціально-економічних справ, надто велика віддаленість ЄСПЛ для прийняття 

рішення у випадках, що вимагають особливої обачності. … Коли Суд обмежує 

власні повноваження в плані тлумачення права, мова йде не лише про надання 

національним органам влади певної свободи розсуду, але і про передачу їм 

основного обсягу роботи з тлумачення, при цьому Суд залишає за собою сферу 

нагляду. Таким чином розглянуте нами питання є двозначним» [215, с. 20]. 

Колишній Голова ЄСПЛ Жан-Поль Коста стверджував: «…Важливим 

додатковим параметром є надана державам національна сфера розсуду. 

Насправді, Суд прагне дотримуватись максимальної рівноваги … Визнаний за 

державою обсяг розсуду може схилити терези так, щоб не порушувати статті 8-

11 Конвенції»
 
[215, c. 21]. 

 Якщо мова йде про особливо важливий аспект існування людини чи її 

особистості, свобода національного розсуду переважно обмежена. Якщо ж з 

приводу певного питання у державах-членах Ради Європи відсутній консенсус,  

свобода національного розсуду буде ширшою.  У таких випадках Європейський 

суд зазвичай з повагою ставиться до практики, якої дотримується держава, 

якщо тільки вона не позбавлена здорового глузду [264].  

Прикладом такої справи є «Діксони проти Сполученого Королівства» 

[257] щодо позбавлення державою подружжя, двоє з якого були ув’язненими, 

доступу до процедури штучного запліднення. 

Слушним є зауваження М. Б. Рісного, що «обсяг розсуду чітко 

визначений його межами, тобто жорстко встановленими рамками вибору, вийти 

за які правозастосувальний суб’єкт не має права, аби не порушувати 

законодавство» [165, c. 8, 11].  

Отже, ми робимо висновок, що обсяг розсуду держави залежить від 

чинного законодавства – як національного, так і міжнародного - і в рамках 
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цього законодавства національний орган влади наділений свободою обирати 

певне рішення з ряду можливих.  

Цікавим є підхід, висловлений О. Трагнюк: «Межі розсуду», якими 

користується держава, а саме: законодавчі органи, уряд, судові та інші органи 

найчастіше визначаються так: «певні», «широкі». Своєю чергою, Суд  

визначив: обсяг вибору держави може відрізнятися залежно від різних 

чинників, насамперед, предмета і підстави справи. «Межі розсуду» є широкими 

переважно у справах щодо питань політичної організації, економіки, суспільної 

моралі, які характеризують демократичне суспільство у державі. Незважаючи 

на те, є межі розсуду широкими чи ні, вибір держави все-таки може бути 

підданий оцінці з боку Суду, оскільки останньому належать повноваження 

щодо розгляду усіх питань, пов’язаних із застосування і тлумаченням 

Конвенції. При цьому Суд не повинен в жодному випадку підміняти 

компетентні національні органи. Його завдання швидше у тому, щоб 

переглянути оскаржувані рішення національних органів, прийняті ними під час 

здійснення дискреційних повноважень. Отже, контроль Європейського суду і 

межі розсуду національних органів влади взаємопов’язані. … Конвенційні 

інститути, а саме Суд, роблять свій внесок у це завдання, але вони починають 

діяти лише через позовну процедуру і тільки тоді, коли вичерпані усі можливі 

національні засоби захисту прав і свобод людини» [185, с. 27-28].  

Межі розсуду держави будуть також широкі, якщо від держави 

вимагається встановити справедливий баланс конкуруючих приватних і 

публічних інтересів чи прав, які охороняються Конвенцією (див. пункти 44-49 

рішення ЄСПЛ по справі «Одьєвр проти Франції» та п. 42 рішення по справі 

«Фретте проти Франції») [334; 273]. 

Дін Шпільманн зазначає, що, «надаючи більш чи менш широку свободу 

розсуду державам, суддя ЄСПЛ складає з себе наглядову функцію або покладає 

відповідальність на національного суддю в інтересах розумної субсидіарності. 

Обсяг свободи розсуду держав – це поняття, що охоплює посилання на 

можливість маневрування, яке ЄСПЛ готовий визнати за національними 
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органами влади для виконання їхніх обов’язків, що випливають із Конвенції»
 

[215, с. 20]. 

Як запропонували двоє суддів ЄСПЛ [236, c. 65-86; 319, с. 83-85], 

свобода розсуду «залежить від контексту», а і її межі визначаються в кожній 

конкретній справі [313, c. 382]. 

У «Сільвер та інші проти Сполученого Королівства» Суд розглядав 

питання щодо порушення державою права в’язня надсилати листи з місця 

ув’язнення. Суд визнав, що, з точки зору критерію необхідності «в 

демократичному суспільстві», частина заходів контролю над перепискою 

ув’язнених осіб була сумісною з Конвенцією.  

Опираючись на своє прецедентне право, у цій справі ЄСПЛ довів, що 

держави мають певний, проте не необмежений розсуд, коли встановлюють 

правила, що стосуються в’язнів. Суд нагадав, що втручання повинне 

відповідати «суттєвій суспільній необхідності» і повинне бути «пропорційним 

передбаченій законній цілі», а також те, що положення Конвенції, яке дозволяє 

виключення, повинне тлумачитися у вузькому розумінні [322].  

На нашу думку, визначення меж національного розсуду щодо захисту 

прав і свобод людини, є досить гострим питанням в умовах сьогодення. 

Враховуючи наведений вище підхід в рішеннях ЄСПЛ, ми вважаємо, що 

«реалізація державами-учасницями Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод людини 1950 р. своїх дискреційних повноважень не 

означає необмеженого національного розсуду. Це можна пояснити тим, що 

кожна держава-учасниця, здійснюючи свої внутрішньодержавні функції, 

зобов’язана дотримуватися конвенційних гарантій» [10, с. 175]. 

Важливим є й питання про джерела національного розсуду при 

застосуванні державою Конвенції, під якими розуміються елементи правової 

системи, на основі яких компетентні органи влади держави забезпечують 

ефективну реалізацію і захист конвенційних прав, або обмежують такі права. 

Матеріальні норми права виступають матеріальними джерелами розсуду, тому 

що на їхній основі держава визначає суть заходу, спрямованого на  обмеження 



50 

конвенційних прав. При цьому процесуальні норми права, які визначають 

порядок правозастосування, можна визначити, як формальні джерела 

національного розсуду. М. Рісний вважає, що «розсуд при правозастосуванні 

може мати місце лише за умови присутності хоча б одного матеріального та 

одного формального джерела» [166, c. 41-42]. 

Отже, правовий зміст концепції «margin of appreciation» включає її 

поняття, ознаки, критерії застосування, значення, а також права та обов’язки, 

відповідальність суб’єктів міжнародного права щодо застосування свободи 

розсуду, їх здатність тлумачити правові норми в світлі суспільних змін, 

встановлювати санкції, визначати обсяг та межі свободи розсуду.  

Вчені вживають різні поняття щодо свободи розсуду: концепція, 

доктрина, однак ми дійшли висновку, що їх сутність є аналогічною і 

взаємодоповнюючою.  

Під свободою розсуду розуміється той баланс, який держава встановлює 

між захистом приватних інтересів окремого індивіда та інтересів суспільства.  

До ознак концепції свободи розсуду можна віднести: 

1) її значний вплив на прецедентне право ЄСПЛ щодо низки прав та 

свобод людини, зокрема, щодо прав та свобод людини за ст. 15, статтями 8-11, 

ст. 14 Конвенції, статтями 1-3 Першого протоколу до Конвенції, але менший 

вплив на інші конвенційні права; 

2) концепція не має чіткого формулювання, характеризуються 

казуїстичністю; 

3) держава-учасниця Конвенції може втручатися в права і свободи 

людини, гарантовані Конвенцією та Протоколами до неї, за умови наявності 

такої можливості в національному законодавстві і за наявності розумних і 

достатніх на це підстав; 

4) реалізуючи національний розсуд, держава повинна враховувати 

європейський нагляд з боку ЄСПЛ;  
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5) концепція ґрунтується на ідеї, що держава користується певним 

розсудом у знаходженні балансу між індивідуальними правами особи та 

суспільними інтересами; 

6) коли суддя може вирішувати справу в межах низки можливих 

рішень; 

7) застосування концепції сприяє справедливому та неупередженому 

виконанню конвенційних норм, що допомагає підтримувати добровільне 

співробітництво між державами-членами Ради Європи.  

Принциповими критеріями застосування концепції свободи розсуду є 

передбаченість її правовими нормами, «законні цілі» та «необхідність в 

демократичному суспільстві». Причому ці критерії впливають на вибір 

посадовою особою/державним органом влади того рішення, яке буде 

найоптимальнішим з ряду можливих.  

Значення концепції «margin of appreciation» полягає в ефективному 

забезпеченні прав і свобод людини відповідно до Конвенції 1950 р., що 

досягається встановленням рівноваги між суверенітетом держав-членів Ради 

Європи та їхніми конвенційними зобов’язаннями. А низка можливих 

альтернативних рішень, з-поміж яких держава обирає найкраще на її думку, – 

це обсяг свободи розсуду, який чітко визначений відповідним законодавством.  

Концепція також забезпечує можливість для Суду знайти рівновагу між 

суверенітетом держав та їхніми зобов’язаннями за Конвенцією й Протоколами 

до неї. 

Свобода розсуду може бути обмеженою (визначається за державою), 

широкою (при відсутності консенсусу між державами-учасницями Конвенції), 

особливо широкою (справа торкається комплексних питань вибору і наявності 

розумної основи).  
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2.2. Принципи роботи Європейського суду з прав людини та 

концепція «margin of appreciation» 

 Концепція «margin of appreciation» в прецедентній практиці 

Європейського суду з прав людини тісно пов’язана із принципами його роботи. 

Тому в подальшому необхідно дослідити зв'язок між нею та принципами 

автономності, й субсидіарності, еволюційного тлумачення Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 р., а також ефективного захисту в 

роботі Суду.  

Принципи автономності й субсидіарності та концепція «margin of 

appreciation» в практиці ЄСПЛ 

Принцип автономності в прецедентній практиці ЄСПЛ означає 

незалежність, автономність Суду в тлумаченні ним конвенційних термінів. 

Як пише С. Є. Федик, «автономність полягає у незалежності висновків 

Суду від розуміння того чи іншого терміна, поширеного в окремих державах, 

однак Суд санкціонує і певний рівень «гнучкості» при здійсненні такої 

інтерпретації правозастосовними органами країн-учасниць за умови, що їхня 

інтерпретація терміну видаватиметься достатньо «розумною» і такою, що 

відповідає змісту Конвенції» [203, c. 9-10].  

Аналогічне твердження виражають вчені В. Паліюк [120, c. 409-410] та 

П. Рабінович [162, c. 450-451].   

На наш погляд, надання Судом державам такої «гнучкості» в тлумаченні 

ними конвенційних термінів є застосуванням концепції «margin of appreciation» 

на національному рівні. 

Б. Маланчук стверджує, що в основі автономного тлумачення Конвенції 

лежить ідея, що значення термінів, які зазначені в Конвенції, не обов’язково 

будуть збігатися з термінами з національного законодавства держав-членів 

цього міжнародного договору. Якщо певна дія в національному праві 

кваліфікується як дисциплінарний проступок, ЄСПЛ може розглядати її як 

«кримінальне обвинувачення» в контексті ст. 6 Конвенції [104, c. 44].  
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Розглянемо це твердження, а також посилання Суду на розсуд держав, 

на прикладі справи «Енгель та інші проти Нідерландів».  

У цій справі заявниками були Корнеліус Й. М. Енгель, Петер Ван дер 

Вієль, Герітт Ян Де Віт, Йоханнес С. Дона та Віллем А. С. Шул, які проходили 

в 1970-1971 роках строкову військову службу у військових силах Нідерландів. 

На заявників їхніми командирами було накладено різні покарання за 

порушення військової дисципліни (направлення до дисциплінарного 

підрозділу, арешт). У своїй заяві до Суду, заявники скаржилися на порушення 

низки положень Конвенції, в тому числі й п. 1 ст. 6. Важливо було оцінити, чи 

можуть положення ст. 6 розповсюджуватись на дисциплінарне судочинство, 

оскільки в тексті Конвенції на нього немає прямих посилань. У своєму рішенні 

по цій справі Суд підкреслив: «…Суд повинен точно встановити, обмежуючись 

сферою військової служби, чи вважається дане «звинувачення», висунуте 

державою як таке, що носить дисциплінарний характер, «кримінальним» у сенсі 

статті 6» [261].  

Враховуючи суворість покарання, яке, відповідно до законодавства 

могло бути застосоване до деяких заявників,  ЄСПЛ визнав обвинувачення, 

висунуті заявникам, «кримінальними» в розумінні ст. 6 Конвенції. На нашу 

думку, цікавою є аргументація Суду, що Конвенція не зобов’язує державу 

притягати заявників до відповідальності в кримінальному порядку, проте 

Конвенція зобов’язує надавати заявникам гарантії згідно із ст. 6 Конвенції.  

Тотожну позицію Суду можна знайти у справі «Кьоніг проти 

Федеративної Республіки Німеччини» [305] 1978 р. щодо тлумачення поняття 

«цивільні права та обов’язки».  

Як ми згадували вище, при тлумаченні норм Конвенції 1950 р. та 

Протоколів до неї Європейський суд з прав людини є автономним і не залежить 

від норм національного законодавства, яке має свої відмінності в різних 

державах-учасницях Конвенції.  

Враховуючи це, наведемо приклад застосування концепції «margin of 

appreciation» щодо поняття «житло» в контексті ст. 8  Конвенції.  
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Так, у справі «Прокопович проти Росії» Суд визнав, що поняття «житло» 

в контексті зазначеної статті Конвенції є автономним поняттям, яке включає не 

лише житло, в якому зареєстроване місце проживання особи, але і таке, в якому 

вона фактично проживає. Суд підкреслив, що поняття «житло» є автономною 

концепцією, незалежною від її визначення в національному законодавстві [78, 

c. 70]. 

Заслуговує на увагу і позиція Суду щодо такої специфічної сфери 

суспільних відносин як мораль.  

У справі «Норріс проти Ірландії» 1998 р. Суд не погодився із 

твердженням Уряду Ірландії, що мораль нації повинна контролюватися 

державними інституціями, і зазначив, що при такому підході держава отримала 

б необмежений розсуд у сфері суспільної моралі [332].  

Отже, на нашу думку, наведені прецеденти ЄСПЛ свідчать про 

застосування Судом концепції свободи розсуду з метою узгодження 

конвенційних норм з національним законодавством держав-членів Ради 

Європи, що здійснюється шляхом тлумачення Судом положень Конвенції (та 

Протоколів до неї) у своїх рішеннях [5, c. 22].   

Як пише Н. Н. Ліпкіна, принцип субсидіарності в практиці ЄСПЛ 

виражається в двох аспектах – в юрисдикції Суду як процесуальний аспект, та в 

межах Конвенції - як матеріальний. Під процесуальним аспектом мається на 

увазі вимога дотримання правила вичерпання національних засобів правового 

захисту відповідно до ст. 35 Конвенції. Матеріальний аспект полягає у визнанні  

за державами-членами Ради Європи певної свободи розсуду у виборі засобів 

імплементації Конвенції на національному рівні Хоча за державою визнається 

певна свобода розсуду щодо втручання в конвенційні  права і свободи, ЄСПЛ 

здійснює нагляд за дотриманням державами меж такої свободи. Свобода 

розсуду є тим інструментом, який дозволяє встановити рівновагу між 

принципами суверенної рівності та невтручання у внутрішні справи держави з 

одного боку, та принципом поваги до прав і свобод людини – з іншого [95, c. 

14-15].   
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О. Трагнюк наводить твердження, подібні згаданим вище твердженням 

Н. Н. Ліпкіної, щодо  процесуального (функціонального) та матеріального 

(сутнісного) значення принципу субсидіарності [185, с. 28].   

Таким чином, ми бачимо, що концепція «margin of appreciation» є 

невід’ємною частиною прецедентної практики ЄСПЛ, адже вона знаходить 

відображення в субсидіарності, одному з основних принципів роботи Суду. Це 

виражається як в процесуальному аспекті роботи Суду (вимога вичерпання 

національних засобів, як підстава застосовувати розсуд для вирішення 

конкретної справи), так і в матеріальному (норми Конвенції та Протоколів до 

неї дають підстави для застосування державами свободи розсуду у реалізації 

ними захисту прав та свобод людини).  

Використовуючи рішення ЄСПЛ у «Бельгійській справі про мови», 

Ондер Бакірчіоглу зазначає, що концепція свободи розсуду пов’язана із 

концепцією субсидіарності. Суд має повноваження приймати остаточне 

рішення, чи сумісні дії держави з правами, гарантованими Конвенцією, і його 

оцінка визначає, чи був розсуд державних інституцій добросовісним та чи 

відповідав він букві і духу Конвенції [234].  

А. Ковлер звертає увагу на те, що Суд у цій справі виокремив дві 

сторони субсидіарності в контексті Конвенції – практичну і теоретичну. У 

практичному плані Суд підкреслив, що він не може бути апеляційним, або ж 

касаційним, наглядовим, судом; і не може вивчати кожну справу так ретельно 

та враховуючи всі обставини, як це повинні робити національні суди. 

Теоретична сторона субсидіарності пояснюється таким чином: влада держав-

членів Ради Європи вважається легітимною і ЄСПЛ дещо обмежений (self-

restraint) в своїй оцінці того, чи є втручання певної держави в права і свободи, 

гарантовані Конвенцією, «необхідним в демократичному суспільстві». Це дає 

державі певне «поле оцінки» («margin of appreciation»), проте, таке втручання 

повинне відповідати низці вимог, щоб вважатися обґрунтованим – воно 

повинне бути передбачене законом та мати на меті законну ціль. «Зрозуміло, 
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що межі такої оцінки не є нескінченими і не можуть виходити за межі 

демократичного процесу»
 
[78, c. 69-70].  

Суд зазначив про залишення національних органів вільними у виборі 

засобів, які вони вважають відповідними цілям Конвенції. Перегляд Суду може 

стосуватися лише відповідності вказаних засобів вимогам Конвенції. Тому 

справи, у яких виникало питання, чи становить втручання держави у певні 

сфери суспільного життя її регулятивну поведінку, призвели до роз’яснення 

співвідношення контрольної, наглядової функції Суду та розсуду відповідних 

національних органів влади держави, - вважає О. Трагнюк [185, с. 27].  

Свобода розсуду, якою наділені держави у виборі засобів реалізації 

конвенційних прав та свобод, покладає на держави й певні обов’язки. Зокрема, 

при прийнятті рішення, національні посадові особи зобов’язані враховувати 

вимоги та критерії правомірного застосування розсуду (критерій 

передбаченості законом, критерій законних цілей та необхідності в 

демократичному суспільстві), щоб уникнути неправомірного втручання в 

конвенційні права та свободи.   

Прогресивним є твердження, що так звана «процедуралізація» 

конвенційних прав та свобод є проявом децентралізації ЄСПЛ, що виражається 

в розподілі тягаря із захисту прав людини між Судом та державами-членами 

Ради Європи. Процедурними вважаються обов’язки держави проводити 

ефективне розслідування, дотримуватись балансу між загально-національними 

та приватними інтересами індивідів тощо. Під процедуралізацією розуміється, 

що право розвивається із розвитком суспільства, і, незважаючи на свою 

консервативну суть, може швидко реагувати на суспільні зміни [209, с. 85-110].  

Отже, ми вважаємо «процедуралізацію» конвенційних прав та свобод ще 

одним втіленням принципу субсидіарності і, відповідно, концепції «margin of 

appreciation» в практиці ЄСПЛ.  

Суддя ЄСПЛ Г. Юдківська стверджує, що на розгляді Суду часто 

бувають справи, що стосуються складних, делікатних питань, які потребують 

досконального розуміння певного контексту (опіка над дітьми, захист 
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навколишнього середовища та ін.). У таких випадках національний суддя може 

краще знати всі обставини, які варто врахувати при розгляді справи. Суд 

враховує це, тому він може перевірити лише правомірність самої процедури 

прийняття рішення. Таким чином, процедурний аспект є обмежувальним щодо 

свободи розсуду держави [218, c. 77-78].  

Зокрема, в екологічній справі «Дубецька та інші проти України» [258] 

Суд визнав, що «…складність порушених питань щодо екологічної політики 

надає Суду переважно субсидіарну роль. Він має насамперед перевірити, чи був 

процес прийняття рішення справедливим; та лише за виключних обставин він 

може вийти за цю межу та переглянути матеріальні висновки національних 

органів».  

Важливо зазначити, що з вимог субсидіарності та її втілення у 

процедуралізації випливає все більш прискіпливий підхід Суду до питань 

судової незалежності. Так, сьогодні предметом розгляду Суду є питання, які ще 

кілька років тому явно виходили за межі його компетенції, наприклад, розподіл 

справ у суді (справи «Case of DMD Group» та «A.S. v. Slovakia»). Г. Юдківська 

вважає це прикладом підкреслення Судом своєї субсидіарної ролі через 

процедуралізацію матеріальних прав [218, c. 77-78].  

Однак застосування принципу субсидіарності не є однозначним в 

практиці як ЄСПЛ, так і держав-членів Ради Європи. Тут ми хотіли б навести 

слова патріарха теорії міжнародного права Є. Усенко, що «в силу суверенітету 

держави, на її території може діяти тільки її воля. Суверенітет держави в 

принципі виключає можливість дії в межах її території державної волі інших 

держав, у тому числі узгодженої волі, укладеної в нормі міжнародного права» 

[192, c. 13].  

Такі проблеми в застосуванні Конвенції переважно пов’язані із тим, що 

до складу Ради Європи входять держави, в кожній з яких існують свої 

відмінності, особливості в усіх сферах суспільного життя – культурній, 

економічній, правовій тощо.   
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У цьому контексті А. Ковлер пише:  «… «margin of appreciation» досить 

часто розцінювалася як своєрідна індульгенція від різного роду порушень, які 

було зручно списувати на «важку спадщину тоталітаризму» і на незавершеність 

правових реформ, що заохочувало об’єктивну практику так званих подвійних 

стандартів. Суд поспішив нагадати про тест на пропорційність, який необхідно 

пройти при його застосуванні концепції «меж поведінки» («margin of 

appreciation»). Зрозуміло, що субсидіарність може бути продуктивною лише 

тоді, коли відповідне положення Конвенції доступне суддям і використовується 

у внутрішньодержавному праві». Варто зазначити, що у справі «Ірландія проти 

Сполученого Королівства» [297] Суд вказав, що держави-учасниці Конвенції 

1950 р. взяли на себе зобов’язання забезпечити права та свободи, закріплені 

цим міжнародним договором. А найефективніше таке забезпечення 

відбувається там, де конвенційні норми було інкорпоровано в національне 

законодавство [78, c. 71].  

Отже, взявши за основу наведену вище наукову літературу та 

прецеденти ЄСПЛ, ми дійшли висновку, що концепція «margin of appreciation» 

реалізується Судом через принцип автономності, тобто шляхом незалежного, 

власного тлумачення конвенційних норм в його рішеннях, з метою їх 

найповнішого і точного застосування.  

Оскільки рішення ЄСПЛ обов’язкові для виконання, це сприяє 

уніфікації правозастосування положень Конвенції та Протоколів до неї 

державами-членами Ради Європи.  

  Крім того, у результаті тривалої інтерпретації Судом положень 

Конвенції була сформована ціла система автономних понять – у його рішеннях 

можна знайти специфічні визначення таких термінів як «цивільний» (civil), 

«кримінальний» (criminal), «обвинувачення» (charge) тощо. Зрозуміло, що 

автономне значення цих понять повинне враховуватися і національними 

органами законодавчої, виконавчої та судової влади під час застосування ними 

положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та 

Протоколів до неї.  
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Застосовуючи конвенційні норми, Суд не обмежений внутрішнім 

законодавством відповідної держави. Він здійснює тлумачення цих норм 

незалежно, автономно, однак враховує національні особливості. На нашу 

думку, така гнучкість Суду в розгляді справ також до певної міри є проявом 

концепції «margin of appreciation», оскільки дозволяє знайти оптимальний 

баланс між функцією європейського нагляду в роботі ЄСПЛ та суверенітетом 

держави на її території.   

Ми вважаємо, що з рішень Суду також випливає обмежений характер 

дискреційного розсуду держав, тому що національні органи влади повинні при 

вирішенні справ дотримуватись гарантій, передбачених положеннями 

Конвенції. 

Таким чином, принцип субсидіарності означає існування субсидіарної 

(додаткової) системи європейського контролю стосовно національної, яка 

втілюється в рішеннях ЄСПЛ.  

Згадана концепція має два аспекти застосування: матеріальний та 

процесуальний.  

Нова ідея «процедуралізації» конвенційних прав та свобод є ще одним 

втіленням принципу субсидіарності та концепції «margin of appreciation» в 

роботі ЄСПЛ.  

У принципі, національні органи влади знаходяться в кращому 

положенні, щоб розглядати конкретну справу, тому що національний суддя 

повинен знати місцеві особливості, які є суттєвими (наприклад, питання, що 

стосуються суспільної моралі тощо).  

Тому держава прагне знайти рівновагу між захистом суспільних 

інтересів на національному рівні та захистом індивідуальних, приватних 

інтересів окремої особи.  

У цьому контексті, прецедентне право ЄСПЛ свідчить, що завданням 

Суду є узагальнення, уніфікація європейських стандартів захисту прав та 

свобод людини. І концепція «margin of appreciation» в роботі ЄСПЛ 

виражається в принципі субсидіарності, тобто держави-члени Ради Європи 
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володіють розсудом у виборі ними засобів для реалізації конвенційних прав та 

свобод, тоді як Суд може лише переглядати відповідність таких засобів 

положенням Конвенції та Протоколів до неї.  

Принцип еволюційного тлумачення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 р. та концепція «margin of appreciation» 

Застосування ЄСПЛ концепції «margin of appreciation» залежить від 

того, як Суд тлумачить положення Конвенції та Протоколів до неї.  

Конвенція приймалася в 1950 р., і з того часу європейські стандарти в 

сфері прав людини продовжують розвиватись та набувати нового значення, що 

сприяє кращому захисту прав та свобод людини.  

Значення принципу еволюційного тлумачення полягає у визначенні 

Судом смислу певної конвенційної норми з врахуванням конкретних обставин, 

які існують на момент її застосування. Таке тлумачення робить можливим 

прийняття Судом рішення, яке є актуальним в умовах сьогодення [17, с. 330-

331].    

П. Рабінович, С. Федик зазначають, що конвенційна норма повинна 

тлумачитись Судом так, щоб  «вона виконала функцію засобу, інструменту для 

досягнення певних цілей (тому таке тлумачення іноді називають 

«функціональним»). Найчастіше Євросуд використовує такий спосіб 

тлумачення Конвенції в разі інтерпретації її «гнучких», насамперед, оцінних 

норм, формулювання яких дає можливість для широкої дискреції 

правозастосовного органу» [162, c. 454]. 

Можна навести приклад еволюційного тлумачення у справі «Маркс 

проти Бельгії» [321] 1979 р. ЄСПЛ розглядав питання, чи порушила Бельгія 

право на сімейне життя, гарантоване ст. 8. Мова йшла про чинне на той момент 

законодавство Бельгії, яке встановлювало різницю в правовому статусі дітей, 

народжених у законному шлюбі та поза ним. Так, дитину, народжену поза 

шлюбом, її рідна мати пані Маркс могли забрати з пологового будинку лише 

через процедуру усиновлення. Більш того, ця дитина не мала права на 

спадщину, якщо не була усиновлена. Суд вирішив, що конвенційні норми 
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потрібно тлумачити в умовах сьогодення: «Європейський суд з прав людини не 

може не зважати на той факт, що національне законодавство більшості держав-

членів Ради Європи, а разом з ним різноманітні акти міжнародного права 

еволюціонують у напрямі визнання повної рівноправності дітей, народжених 

поза шлюбом, із «законно народженими» дітьми» (п. 41).  Суд зазначив, що він 

не мав на меті розглядати абстрактно законодавство, яке оскаржувалось, а лише 

оцінював наслідки його застосування конкретно щодо заявників. Однак, Суд 

припустив, що його рішення матиме вплив поза межами цієї справи, тому що 

воно стосувалося порушень, які відбувалися через законодавство, а не через 

його виконання посадовими особами. Суд підкреслив, що його рішення не 

може відмінити національне законодавство, на яке скаржилися заявники, і 

визнав, що за державами залишається вибір засобів, за допомогою яких вони 

будуть виконувати свої конвенційні зобов’язання (див. п 58 рішення по цій 

справі) [321].  

Підтвердження цієї позиції Суду ми бачимо і в рішенні по справі 

«Лоізіду проти Туреччини» (п. 71): «Те положення, що Конвенція є живим 

актом, який повинен тлумачитись в світлі сучасних умов, міцно утвердилось в 

практиці Суду» [316]. 

С. Федик звертає увагу на те, що в прецедентному праві ЄСПЛ існує 

тенденція щодо розширення прав та свобод людини, в той час як звужується 

можливість держав обмежувати такі права та свободи. Таке звуження прав 

держави призводить до розширення її зобов’язань перед людиною:   «… з 

декількох можливих варіантів інтерпретації змісту правової норми для 

правозастосування Судом обирається той, практична реалізація якого 

забезпечить найвищий рівень захисту прав та основних свобод людини, у тому 

числі й шляхом застосування належних механізмів їх поновлення» [202, c. 36-

38].  

Приклад еволюційного тлумачення Судом конвенційної норми ми 

можемо навести й щодо свободи вираження поглядів, визначеної ст. 10 

Конвенції.  
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У рішенні «Інформаціонферайн Лентіа та інші проти Австрії» 1993 р. 

[295], Суд визнав, що держава володіє свободою розсуду в сфері регулювання 

мовлення на своїй території, особливо в технічному аспекті. Однак видача чи 

відмова у видачі державою ліцензії на мовлення може залежати й від таких 

питань як характер майбутньої станції, потреби її цільової аудиторії на 

національному, регіональному та місцевому рівнях та їх забезпечення, а також 

виконання зобов’язань за міжнародними договорами (п. 32). Дії держави щодо 

ліцензування можуть призвести до втручання, яке є правомірним в світлі п. 1 

ст. 10 Конвенції, але яке не відповідає вимогам п. 2 цієї статті; в такому 

випадку вимоги п. 2 повинні обов’язково враховуватись державою.  

Таким чином, ми робимо висновок, що з точки зору Суду державне 

ліцензування є обґрунтованим тільки тоді, коли воно є «законним», а, отже, 

«необхідним в демократичному суспільстві», тобто свобода розсуду дій 

держави повинна відповідати критеріям правомірності втручання в конвенційні 

права та свободи.   

Слушним вважаємо зауваження В. Паліюка, що категорія «вираження» в 

контексті поняття «свобода вираження поглядів» за ст. 10 Конвенції також 

розвивалася і набувала нового значення. Він зазначає, що поняття «вираження» 

охоплює не лише «усну інформацію, а й малюнки, фотографії, художню 

творчість, радіо- та телевізійні передачі. Реклама, як і будь-яке оголошення з 

метою отримання прибутку, перебуває під захистом статті 10 Конвенції» [120, 

с. 415].  

Приклад розвитку такого еволюційного тлумачення і, відповідно, 

розширення свободи розсуду держави щодо захисту прав, гарантованих ст. 10 

Конвенції, можна знайти в рішенні по справі «Касадо Кока проти Іспанії». 

Зокрема, ЄСПЛ у цій справі заявив, що застосування ст. 10 Конвенції 

відбувається не лише стосовно окремих категорій, до яких відносяться 

відомості, ідеї або висловлювання, які мають, зокрема, політичний характер. 

Права, які гарантовані статтею 10, охоплюють захист художньої творчості, 

відомостей, які відносяться до комерційної інформації, а також музику, 
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рекламні оголошення та інформацію, які транслюються за допомогою кабельної 

мережі [243]. 

Розвиток розуміння конвенційних норм тісно пов'язаний із змінами у 

суспільстві.  

Прикладом такого розвитку, який відображає еволюційне тлумачення 

ЄСПЛ, є рішення Суду по справі «Тайрер проти Великобританії» 1978 р. У ній 

Суд зазначив, що «Конвенція є живим інструментом, який … повинен 

тлумачитись в умовах сьогодення» [385], і що, розглядаючи справу, Суд 

повинен враховувати зміни та загальноприйняті стандарти в пенітенціарній 

політиці держав-членів Ради Європи (п. 31). Суд визнав, що побиття різками як 

вид тілесного покарання та те, як воно було виконане щодо заявника, було 

порушенням ст. 3 Конвенції.  

Вчений В. Паліюк називає прикладом розвитку змісту конвенційних 

норм тлумачення Судом трьох категорій порушення, визначених ст. 3 

Конвенції («катування», «нелюдське поводження і покарання» і «таке, що 

принижує гідність, поводження і покарання») [120, c. 411-412]. 

Тут можна навести справу «Прайс проти Сполученого Королівства» 

2001 р., в якій Конвенція теж визнавалась «живим інструметом». Суд вирішив, 

що умови тримання під вартою, які були неприйнятні для інваліда, були б 

абсолютно прийнятними для здорової людини. Цікавою для ознайомлення 

щодо цієї справи є окрема думка судді Грев: «… фізичні вади заявниці 

неприховані і їх важко не помітити, … тому в цьому випадку не потрібно мати 

жодної спеціальної кваліфікації, щоб зрозуміти, що поводження з цією 

людиною повинне відрізнятися від того, яке застосовувалося б, якщо б на її 

місці була інша людини» [349].  

У рішенні по справі «Селмуні проти Франції» Європейський суд з прав 

людини ще раз підкреслив, що Конвенція є «живим інструментом, який 

повинен тлумачитися в світлі сучасних умов», і висловив думку, що з 

розвитком суспільства виникає необхідність перегляду кваліфікації тих дій, які 
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можуть визнаватися нелюдським чи таким, що принижує гідність, 

поводженням чи покаранням (п. 101).  

Суд зазначив, що суспільні зміни «неминуче вимагають більшої 

твердості у визначенні правопорушень фундаментальних цінностей 

демократичних суспільств» [366].  

Тобто стандарти захисту конвенційних прав та свобод, гарантованих ст. 

3 Конвенції, будуть вдосконалюватися. І ми вважаємо, що в цій сфері держава 

може скористатися широкою свободою розсуду задля покращення такого 

захисту на національному рівні.  

Т. А. Анцупова зауважує, що «творці прецедентів Страсбурзького суду – 

це судді зі світовим світоглядом, праворозумінням і уявленням про межі 

розсуду. Деколи окремі думки суддів … порушують важливі проблеми 

прецедентного права Суду, зокрема його послідовність і узгодженість» [22, с. 

241]. 

Таким чином, страсбурзькі судді вносять у рішення Суду своє розуміння 

розсуду держав при виконанні ними своїх внутрішніх функцій, що сприяє 

розвитку прецедентного права ЄСПЛ і, в тому числі, концепції свободи 

розсуду. 

Ми вважаємо, що застосування «margin of appreciation» в деякій мірі 

залежить і від того, чи є в державах-членах Ради Європи консенсус з приводу 

певних питань. Адже якщо такий консенсус існує, позиція держави щодо 

обґрунтування та виправдання застосування нею розсуду при прийнятті 

певного рішення є сильнішою [9, c. 143-144].  

Зокрема, підтвердження нашої думки можна знайти і в рішенні ЄСПЛ по 

справі «Одьєвр проти Франції».  

У ній ЄСПЛ визнав, що через різноманітність правових систем і 

традицій держав щодо встановлення імен біологічних батьків при народженні 

дитини, а також практики відмови від власної дитини, держави мають певну 

свободу розсуду для законодавчого регулювання таких питань, оскільки право 
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в цій сфері перебуває на етапі формування (див. п. 35 рішення по цій справі) 

[334].   

Аналогічний висновок ЄСПЛ зробив по справі «Даджен проти 

Сполученого Королівства» 1981 р. (п. 60), в якій оскаржувалось законодавство 

про криміналізацію добровільних статевих стосунків між дорослими 

чоловіками: « … в теперішньому часі гомосексуальна поведінка є більш 

зрозумілою, ніж в ті часи, коли приймалися ці закони, і відповідно до неї 

ставляться більш терпимо: у переважній більшості держав Ради Європи більше 

не вважають, що дії такого роду підлягають кримінальному переслідуванню» 

[259].  

 Схожу думку щодо становлення права в певних сферах суспільного 

життя Суд висловив і по справі «Крістін Гудвін проти Сполученого 

Королівства» 2002 р., яка стосувалась юридичного невизнання зміни статті і 

неможливості для транссексуалки, яка перенесла операцію із зміни статті, 

вступити в шлюб з особою протилежної статті (див. п. 73).  

У рішенні по цій справі Суд нагадав, що він вже розглядав справи щодо 

транссексуалів у Сполученому Королівстві і визнав, що відмова британського 

уряду внести зміни до відповідних реєстрів народжень, або видавати свідоцтва 

про народження, відомості в яких відрізняються від змісту оригіналу, в якому 

вже зареєстровані відомості про особу, не може вважатися втручанням у право 

на повагу до приватного життя. Він відзначив також, що для покращення 

правового становища транссексуалів британські органи влади вжили певних 

заходів, зокрема, видавали водійські посвідчення, паспорти та інші види 

документів, в яких зазначались нові імена та стать таких осіб [247]. 

Ми вважаємо, що в рішенні по справі «Гірст проти Сполученого 

Королівства» (№2), яка стосувалася заборони особам, що утримувалися під 

вартою, голосувати на виборах, теж міститься висновок Суду щодо обсягу 

свободи розсуду держав, який значною мірою залежить від наявності 

європейського консенсусу з певних питань (у цій справі - щодо організації 

виборчого процесу) (див. п. 61).  
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Суд визнав, що в регулюванні питань, пов’язаних із виборами, держава 

користується широким розсудом. Крім того, він зауважив, що серед 

європейських країн практика в цій сфері відрізняється, оскільки між ними 

існують суттєві історичні, політичні та культурні відмінності [290]. 

Зауважимо, що розвиток правової думки ЄСПЛ щодо тлумачення норм 

Конвенції, у контексті співвідношення європейського консенсусу та меж 

свободи розсуду держави, можна побачити і у справі «Шеффільд і Хоршем 

проти Сполученого Королівства» (див. п. 60).  

ЄСПЛ визнав, що на час прийняття рішення по цій справі був відсутній 

європейський консенсус з приводу такого досить нового та чутливого в 

суспільстві питання, як можливі юридичні наслідки, які настають при зміні 

особою її статті, зокрема, щодо укладення шлюбу, отримання документів, які 

встановлюють особу тощо. Однак він звернув увагу на існування тенденції 

щодо поступового прийняття суспільством транссексуалів та визнання 

проблем, які постають перед ними після зміни статті [369].  

 Для взаємозв’язку еволюційного тлумачення Конвенції з концепцією 

свободи розсуду досить цінними є узагальнені вченим С. Федиком основні 

правила застосування Судом зазначеного принципу: неможливість збереження 

однозначного підходу до розуміння конвенційних норм за умови значного 

поступу Договірних Держав щодо конвенційних прав і свобод; 

неприпустимість їх звуження; не покладання нових обов’язків на Договірні 

Держави, що не випливають з Конвенції; неприпустимість суддівської 

правотворчості, яка призводить до перекручування змісту конвенційних норм 

[203, c. 12-13]. 

Отже, проаналізувавши наукову літературу на тему еволюційного 

тлумачення ЄСПЛ, ми дійшли висновку, що принцип еволюційного тлумачення 

Європейським судом з прав людини конвенційних норм полягає у встановленні 

їх змісту із максимальним врахуванням сукупності конкретних ситуаційних 

умов та обставин, які існували до та існують на момент такого встановлення. 
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Саме тому гнучкість ЄСПЛ у розгляді справ наповнює новим змістом 

положення Конвенції 1950 р., яка розглядається як «живий інструмент», що не 

втрачає своєї актуальності з часом; еволюційне тлумачення Судом Конвенції 

здійснюється, серед іншого, і за допомогою звернення до концепції «margin of 

appreciation». Таке динамічне тлумачення сприяє прийняттю Судом зважених, 

обґрунтованих рішень, які покликані забезпечити кращий захист прав та свобод 

людини.   

Принцип ефективного захисту та концепція «margin of appreciation»  

Вчені Б. Маланчук, В. Мармазов, М. В. Мазур, В. В. Кострицький, С. Р. 

Тагієв, С. О. Беніцький зазначають, що принцип ефективного захисту випливає 

із самої преамбули Конвенції [104, c. 45; 106, c. 68-70; 102, c. 132].  

На підтвердження такому висновку можемо навести думку Суду, 

висловлену по справі «Сьорінг проти Сполученого Королівства» (п. 87).  

У ній Суд визнав, що норми Конвенції 1950 р. повинні тлумачитися і 

застосовуватись так, щоб гарантії захисту конвенційних прав та свобод були 

практичними та ефективними [373]. 

 Існує думка, що вперше принцип ефективного захисту прав людини 

було використано в праві Європейських Співтовариств -  в рішенні Суду ЄС по 

справі 29/69 «Stauder v. City of Ulm» 1970 р. Скарга заявника полягала в тому, 

що на купоні для отримання продуктів за пільговими цінами зазначалось його 

ім’я та адреса, що заявник вважав порушенням своїх прав. Суд дійшов 

висновку, що держави володіли розсудом у регулюванні сфери пільг, проте, 

зазначення імені особи на купоні не було необхідним. Крім того, він зазначив, 

що основні права людини передбачені загальними принципами права ЄС та 

охороняються ним [114, c. 87].   

Тобто, ми бачимо, що, по суті, Суд ЄС застосував концепцію «margin of 

appreciation» у справі щодо захисту прав людини, визнавши за державами 

свободу розсуду у сфері регулювання соціальних пільг. Отже, на 

європейському рівні застосування цієї концепції в контексті ефективного 

захисту прав людини здійснювалося крім ЄСПЛ ще й Судом ЄС.  
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У справі 136/79 «National Panasonic (UK) Limited v Commission of the 

European Communities» 1980 р., Суд ЄС визнав, що Конвенція 1950 р. повинна 

виконуватися в межах ЄС, і будь-які заходи, які їй суперечать, не будуть 

дійсними [114, c. 87].  

Таким чином, хоча Конвенція 1950 р. не є частиною права ЄС, Суд ЄС 

застосовує її для захисту прав та свобод людини, що, по-суті, підтверджує 

наведений нами вище висновок про застосування принципу ефективного 

захисту і концепції «margin of appreciation» Судом ЄС.    

Оцінка того, чи були дії держави спрямовані на ефективний захист прав 

людини, залежить від здійснення або обмеження конвенційних прав та свобод. 

Прикладом такої оцінки ЄСПЛ є справа «Максименко проти України» (заява № 

39488/07), в якій Суд визнав, що держава порушила права заявника за ст. 6 

Конвенції, коли відмовила йому в наданні правової допомоги під час розгляду 

його справи в Верховному Суді України [103, c. 208-212].  

Зауважимо, що у цій справі Суд вказав, що дане порушення відбулося 

через національне законодавство України, яке не передбачало призначення 

безоплатного захисника на певних етапах кримінального процесу (див. п. 31 

рішення Суду).  

На нашу думку, така позиція Суду відображає застосування концепції 

«margin of appreciation», оскільки державі-відповідачу по цій справі надається 

можливість, тобто, вона володіє свободою розсуду, щоб вжити заходів для 

попередження таких ситуацій у майбутньому та забезпечення кожній особі 

право на справедливий судовий розгляд. Таким чином, концепція «margin of 

appreciation» застосовується при реалізації Судом в своєму рішенні принципу 

ефективного захисту прав та свобод людини.  

Також Суд враховує, чи були ефективними національні засоби захисту. 

У справі «Мельник проти України» [325] Суд доводив: «… мають бути 

вичерпаними лише ті засоби захисту, які є ефективними. Це обов’язок Уряду, 

який стверджує про невичерпання національних засобів захисту, довести Суду, 
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що засіб захисту був ефективним та доступним в теорії й на практиці…» 

(пункти 67-69).    

Принцип ефективного захисту в діяльності ЄСПЛ пов'язаний із 

забезпеченням ефективних засобів правового захисту в національних 

законодавстві й практиці.  

Зокрема, по справі «Сільвер та інші проти Сполученого Королівства» 

1983 р. (п. 55), Суд визначив сферу застосування ст. 13: державні органи влади 

повинні не лише вирішити певну справу, але й надати відповідне 

відшкодування, якщо мало місце порушення прав людини. Суд також зауважив, 

що розсуд пенітенціарної служби щодо обмеження тюремної кореспонденції 

може підпадати під судовий перегляд, щоб не допустити свавілля з боку 

держави при здійсненні такого розсуду [370]. 

Ми вважаємо наведену справу яскравим прикладом застосування Судом 

концепції «margin of appreciation», пов’язаної із принципом ефективного 

захисту прав людини, коли держава володіє розсудом для здійснення своїх 

повноважень у певній сфері, і повинна при цьому забезпечити ефективний 

захист прав та свобод людини [12, c. 118].  

Наведемо приклади рішень Європейського суду з прав людини, в яких 

Суд розглядав ефективність засобів правового захисту, застосованих державою,  

щодо статей 13 та 2 Конвенції 1950 р.  

Зокрема, у справах «Чакічі проти Туреччини» (заява № 23657/94) та 

«Ертак проти Туреччини» (заява № 20764/92) Суд визнав, що реакція 

національних органів влади була неефективною стосовно встановлення факту 

зникнення (смерті) людини. Тому Суд дійшов висновку, що держава-відповідач 

порушила ст. 2 Конвенції (право на життя) [65, c. 486].  

Звернемо увагу на те, що в цих справах Суд не погодився з твердженням 

турецького уряду, що заявниками не було дотримано вимоги вичерпання 

національних засобів правового захисту.  

Суд пояснив свою точку зору так. У справі «Чакічі проти Туреччини», 

заяву було подано братом особи, яка зникла, і Суд встановив наявність 
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обставин, які давали підстави вважати, що зниклий зазнав жорстокого 

поводження і помер. Суд визнав, що, незалежно від кількості засобів правового 

захисту в національному законодавстві, ст. 13 Конвенції передбачає обов’язок 

держави 1) проводити ретельне й ефективне розслідування, з метою 

притягнення винних до відповідальності, та 2) гарантувати ефективний доступ 

заявника до процесу розслідування [208, с. 487].  

У справі «Ертак проти Туреччини» Суд обґрунтував, що заявник 

вичерпав всі засоби правового захисту, які були реально доступні для нього [57, 

с. 488].  

Отже, ми можемо зробити висновок, що в наведених рішеннях ЄСПЛ 

також прослідковується взаємозв’язок концепції «margin of appreciation» та 

принципу ефективного захисту прав людини. Суд визнав, що національні 

органи влади держави-відповідача при прийнятті відповідних рішень не 

володіли необмеженим розсудом, і повинні були діяти таким чином, щоб 

заявники мали фактичний доступ до засобів правового захисту, і щоб держава 

не ставила обов’язковою вимогою вичерпання тих правових засобів, які не є 

ефективними. 

На нашу думку, взаємозв’язок принципу ефективного захисту прав 

людини й концепції «margin of appreciation» виражається й в тому, що держава 

може використати стандарти захисту конвенційних прав та свобод, 

напрацьовані в прецедентній практиці ЄСПЛ по справам щодо інших держав-

учасниць Конвенції (ефект erga omnes), при прийнятті рішень на національному 

рівні.  

Такий розсуд сприятиме покращенню стандартів захисту конвенційних 

прав та свобод, і може втілюватися в національних законодавстві й практиці, 

зокрема, в судовій. 

На підтвердження цьому, наведемо висновок Суду по справі «Опуз 

проти Туреччини», в якій ЄСПЛ визнав erga omnes ефект своїх рішень: 

«…враховуючи, що Суд надає остаточне авторитетне тлумачення прав і свобод, 

визначених у розділі І Конвенції, Суд розгляне, чи прийняли національні 
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органи влади в достатній мірі принципи, що випливають з його рішень з 

аналогічних питань, навіть якщо вони стосуються інших держав» (див. п. 163) 

[337].  

Схожий підхід ЄСПЛ застосував, розглядаючи справу «Ранцев проти 

Росії і Кіпру». Зокрема, Суд вказав, що його рішення спрямовані «не лише на 

вирішення окремих справ, але, в цілому, на роз’яснення, утвердження та 

розвиток правил, встановлених Конвенцією, що сприяє дотриманню Державами  

зобов’язань, прийнятих ними як Договірними Сторонами» (п. 197 рішення) 

[352].  

У справі «Кайя проти Туреччини» [73, c. 475-495] зазначалось, що 

держава може користуватися певною свободою розсуду при визначенні 

ефективного засобу юридичного захисту в світлі ст. 13 Конвенції, але вона 

повинна дотримуватись при цьому конвенційних гарантій.  

Тут варто згадати, що ефективність засобу юридичного захисту 

оцінюється Судом і щодо того, чи дає змогу наявний засіб не допустити 

виконання заходів, які суперечать вимогам Конвенції і можуть призвести до 

незворотних негативних наслідків, наприклад, порушення ст. 13 Конвенції та 

ст. 4 Протоколу № 4, якою заборонене колективне вислання іноземців [210, с. 

128-133].  

  Якщо ж особа стверджує, що національні засоби правового захисту є 

неефективними, держава-відповідач повинна довести їх ефективність  (див. 

«Ферайнігунг Демократішер Зольдатен Остеррайхе та Губі проти Австрії» 1994 

р.) [204, c. 164]. 

Окрім ст. 13, в Конвенції передбачено ще два положення, які вимагають 

від держави забезпечити засоби правового захисту у випадках порушення 

конвенційних прав: п. 4 ст. 5 (процедура habeas corpus) та п. 1 ст. 6 

(справедливий судовий розгляд), - зазначає Гом’єн Донна [45, c. 165].  

У справі «Альбіна Георгіївна Чернова проти України» (заява № 

16429/04) [3, c. 189-190] заявниця скаржилась за п. 1 ст. 6 та ст. 13 Конвенції на 

надмірну тривалість та результат провадження, яке проводилось по справі 
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компанії Л. та її дочірнього підприємства, і на відсутність ефективних засобів 

юридичного захисту.  

Уряд України звернувся до Суду з пропозицією врегулювання цієї 

справи: він визнав, що національні суди розглядали справу пані Чернової 

надмірно довго, і тому запропонував виплати їй компенсацію в розмірі 2600 

євро і вилучити її заяву з реєстру справ Суду на підставі ст. 37 Конвенції. У 

результаті, Суд вилучив дану заяву зі свого реєстру за ст. 37, а решту вимог 

заявниці визнав неприйнятними. 

Отже, ми побачили, як Уряд України, застосувавши свободу розсуду у 

зв’язку із принципом ефективного захисту, домігся вилучення заяви з реєстру 

справ Суду та відповідно до європейських стандартів захистив права заявниці.   

Також існує думка, що принцип ефективного захисту може обмежувати 

державний розсуд, проте він не виключає процедурні та технічні відмінності 

між державами в імплементації ними конвенційних зобов’язань. Оскільки такі 

відмінності знаходяться в рамках свободи розсуду держав, коректніше 

використовувати такий термін як «свобода імплементації»
 
[282, c. 15].  

Отже, принцип ефективного захисту як принцип тлумачення Судом 

Конвенції 1950 р. означає, що відповідні її норми необхідно тлумачити у такий 

спосіб, який зможе забезпечити максимально ефективний захист прав і свобод 

людини державами-членами Ради Європи. Зазначений принцип випливає з 

преамбули Конвенції та безпосередньо пов'язаний з її статтями, про що 

свідчить прецедентне право Суду (див., наприклад, рішення у справах «Лоізіду 

проти Туреччини», «Ірландія проти Сполученого Королівства» тощо).  

Завдяки застосуванню і взаємозв’язку досліджуваного принципу 

ефективного захисту з концепцією «margin of appreciation» у практиці 

Європейського суду з прав людини, правотлумачна діяльність Суду сприяє 

розширенню прав людини і водночас звуженню правообмежувальних 

можливостей держави.  

Такий процес призводить до розширення обов’язків держави перед 

людиною, узгодження норм національного законодавства з положеннями 
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Конвенції та Протоколів до неї, а також досягнення ефективного захисту прав 

людини відповідно до європейських та міжнародних стандартів.  

Принцип ефективного захисту безпосередньо пов'язаний з правом на 

ефективний засіб національного правового захисту, гарантованим ст. 13 

Конвенції. Реалізація такого права можлива при застосуванні державами 

концепції свободи розсуду, коли національний орган влади обирає з низки 

можливих рішень те, яке забезпечить особі ефективніший захист її прав. 

Таким чином, ми дійшли висновку, що відповідальність за встановлення 

та забезпечення конвенційних прав та свобод людини повністю лежить на 

державах-членах Ради Європи, за якими зберігається свобода розсуду у виборі 

засобів досягнення ефективного захисту прав і свобод людини.  

Позитивний вплив мають рішення Суду і щодо уникнення порушень 

прав людини в майбутньому: при встановленні Судом порушення конвенційних 

прав заявника, у держави виникає обов’язок вжити заходів індивідуального 

характеру, зокрема, виплатити компенсацію, і загального характеру - в 

основному це стосується зобов’язання вжити заходів для усунення такої 

ситуації та уникнення її в майбутньому. Тобто держава користується свободою 

розсуду у виборі таких засобів для забезпечення ефективного захисту прав та 

свобод людини як у конкретній справі, так і з перспективою на майбутнє.  

Стосовно принципів роботи ЄСПЛ, принцип автономності в діяльності 

Суду – це його власне тлумачення значення і змісту норм Конвенції та 

Протоколів до неї, а також застережень держав-учасниць, яке не залежить від 

розуміння державами-учасницями конвенційних норм. Суд санкціонує певний 

рівень гнучкості при здійсненні такого тлумачення правозастосовними 

органами держав-учасниць Конвенції за умови достатньої розумності 

тлумачення ними термінів, що, на нашу думку, свідчить про взаємодію 

концепції свободи розсуду із принципом автономного тлумачення.  

Оскільки принцип автономного тлумачення встановлює, що ключові 

терміни Конвенції визначаються виключно Судом незалежно від їх розуміння 

державами-учасницями цього міжнародного договору, це потенційно обмежує 
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свободу розсуду держав-відповідачів. Тому Суд пішов шляхом пошуку 

«спільного знаменника», тобто консенсусу, у розумінні багатьох термінів - 

«цивільний» (civil), «кримінальний» (criminal), «обвинувачення» (charge) тощо, 

щоб уникнути розбіжностей між дуже різними правовими системами держав-

учасниць.  

Щодо субсидіарності в діяльності ЄСПЛ, то Суд дотримується підходу, 

що основна відповідальність по забезпеченню ефективного захисту прав і 

свобод людини, гарантованих Конвенцією, покладається на держави-учасниці, 

а роль Суду зводиться до нагляду/контролю за таким забезпеченням.  

Причому два аспекти застосування субсидіарності – матеріальний (роль 

в межах Конвенції 1950 р. в цілому) і процесуальний (безпосередня роль в 

юрисдикції ЄСПЛ) - пов’язані із концепцією свободи розсуду. Стосовно 

матеріального аспекту, то необхідним є визнання за державами-учасницями 

Конвенції певної свободи розсуду щодо вибору засобів реалізації положень 

Конвенції на національному рівні, що включає і певну свободу розсуду при 

здійсненні втручання в гарантовані Конвенцією права і свободи.  

Варто зазначити, що саме в цьому контексті Судом часто 

застосовувалась концепція «margin of appreciation» у його прецедентному праві. 

Тобто Суд в межах Конвенції контролює дотримання державами меж такої 

свободи.  

«Процедуралізація» конвенційних прав та свобод є наданням 

можливості праву змінюватися у відповідь на суспільні зміни. Вона є ще одним 

втіленням субсидіарності і, відповідно, концепції «margin of appreciation», в 

практиці ЄСПЛ, коли Суд може оцінити відповідність дій держави-відповідача 

вимогам Конвенції за конкретними заявами, та втручатись у виключних 

випадках, коли на національному рівні існує системне порушення прав і свобод 

людини.  

Принцип еволюційного тлумачення Конвенції полягає у встановленні 

змісту конвенційних норм, яке відбувається із врахуванням обставин та умов 

конкретної справи, актуальних на момент їх тлумачення Судом. Зазвичай 
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еволюційне тлумачення призводить до розширення конвенційних прав та 

свобод людини, оскільки право не є константою і зазнає постійних змін, 

розвиваючись із суспільством.  

Хоча при цьому важливо, щоб тлумачення Суду не вкладало нового 

змісту в конвенційні прав та свободи, який в принципі не був закладений в 

початковий текст положень Конвенції.  

Викладене вище переконливо свідчить, що на сьогодні для взаємозв’язку 

принципу еволюційного тлумачення Конвенції з концепцією «margin of 

appreciation» досить цінним є узагальненні основні правила застосування ЄСПЛ 

досліджуваного принципу:  

- застосовуючи еволюційне тлумачення, Суд враховує, що 

неможливо виробити універсальний підхід до розуміння конвенційних норм, 

тому що практика їх реалізації має свої особливості в кожній державі-учасниці 

Конвенції; 

- неприпустимість звуження існуючого обсягу конвенційних прав і 

свобод з боку держав-учасниць; 

- держави-учасниці зобов’язані виконувати лише ті обов’язки, які 

закріплені положеннями Конвенції та відповідних Протоколів до неї; 

- неприпустимість такого тлумачення, яке призведе до перекручення 

змісту конвенційних норм.  

Позитивними наслідками застосування принципу ефективного захисту в 

зв’язку з концепцією «margin of appreciation» у практиці ЄСПЛ є:  

- перетворення правотлумачної діяльності ЄСПЛ у спосіб захисту 

прав і свобод людини, гарантованих Конвенцією;  

- цей принцип є засобом розширення конвенційних прав та свобод 

людини і водночас звуження правообмежувальних можливостей держави 

(останнє призводить до розширення обов’язків держави перед людиною); 

- зазначений принцип може обмежувати розсуд держави, і Суд 

допускає процедурні й технічні відмінності між державами в імплементації 

ними конвенційних зобов’язань; 
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- взаємозв’язок принципу ефективного захисту прав людини із 

концепцією свободи розсуду веде до узгодження норм внутрішньодержавного 

законодавства із положеннями Конвенції; 

- Суд оцінює дії держави в контексті того, чи ефективно захищалися 

права і свободи людини; 

- принцип ефективного захисту допомагає у визначенні 

оптимального балансу інтересів окремої особи і суспільства в цілому; 

- рішення Суду сприяють ефективному захисту не лише окремих 

заявників, а й підвищенню загальних стандартів захисту прав та свобод людини 

в державі-відповідачу і erga omnes в інших державах-учасницях Конвенції; 

- за державами-учасницями залишається свобода розсуду у виборі 

засобів досягнення ефективного захисту прав і свобод людини (вжиття заходів 

індивідуального та загального характеру для забезпечення ефективного захисту 

прав та свобод людини).  

У прецедентній практиці ЄСПЛ дотримується підходу, за якого 

обмеження його наглядової функції розширює можливості держави у вирішенні 

судових спорів, тобто національний розсуд застосовується на практиці.  

 

2.3. Застосування концепції «margin of appreciation» в прецедентній 

практиці Європейського суду з прав людини 

 Досліджуючи застосування концепції «margin of appreciation» в 

прецедентній практиці Європейського суду з прав людини, ми звернули увагу, 

що обсяг свободи розсуду в рішеннях Суду визначається неоднозначно і 

залежить від обставин кожної конкретної справи.  

Слушною є думка Т. Дудаш, що залежно від того, яку праворегулятивну 

функцію виконують рішення Суду, деякі вчені (зокрема, Л. Вільдхабер, В. 

Мармазов, В. Туманов, Д. Хорошковська, С. Шевчук) розглядають рішення 

Суду як такі, що у певному аспекті мають прецедентний характер. Тобто мова 

йде насамперед не про прецедент за формою та змістом у класичному його 

розумінні в англійській чи американській доктрині (коли рішення суду містить 
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норму або принцип права і є надалі обов’язковим для цього суду й нижчих 

судів), а про прецедент саме за змістом (рішення суду містить правові позиції, 

що мають певну цінність для усіх суб’єктів суспільних відносин, і є 

обов’язковими для цього суду)
 
[56, c. 176].  

Ми вважаємо, що саме такий підхід – прецедент за змістом – 

безпосередньо впливає на розуміння й застосування державами-членами Ради 

Європи свободи розсуду у здійсненні ними своїх внутрішньодержавних 

повноважень. Суд у своїх рішенням пояснює, наскільки виправданою і 

правомірною, в світлі конвенційних положень, була поведінка держави-

відповідача. Таким чином, інші держави можуть винести для себе урок щодо 

тлумачення Судом свободи розсуду, її обсягу та меж, щоб намагатися уникнути 

схожих порушень прав і свобод людини.  

 Ми приєднуємося до твердження Д. Шпільманна, що в практиці Суду 

до обсягу розсуду національних органів влади, насамперед, національних судів, 

відносяться питання факту й національного права [215, c. 25].  

Суд дотримується позиції, що оцінка фактичної сторони справи входить 

до компетенції в першу чергу національних органів влади і судів. У постанові 

по справі «Клаас проти Німеччини» [304] 1993 р. ЄСПЛ нагадує, що він не 

може підміняти власним судженням аналіз фактів, зроблений національними 

судами, які повинні оцінити отримані ними результати.  

Отже, національні суди користуються певною свободою розсуду, коли 

оцінюють фактичні обставини справи й національне законодавство, і така їх 

оцінка знаходиться в межах європейського нагляду з боку ЄСПЛ.  

Дін Шпільманн зауважує, що теорія національного розсуду в сфері 

захисту прав людини стійко укорінилася в прецедентній практиці ЄСПЛ. При її 

застосуванні Суд обмежує свою наглядову функцію, оскільки дотримується 

підходу, що національні органи влади мають більші можливості для вирішення 

судового спору [215, c. 20].  

Суддя ЄСПЛ Г. Юдківська звертає увагу на те, що ще у 70-х роках, 

говорячи про свою роль, Суд визнавав, наприклад, у справі «Маркс проти 
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Бельгії», що «видається неминучим, що рішення Суду вийде за межі кордонів 

конкретної справи, тим більше, що відзначені порушення витікають 

безпосередньо із законодавства, а не з дій чи заходів, здійснених конкретними 

особами… Рішення Суду … залишає за державами-учасницями вибір засобів, 

які національні правові системи будуть використовувати для виконання своїх 

обов’язків …» [218, c. 74-75]. 

Отже, в даному випадку мова йде про свободу розсуду, залишену Судом 

згаданим державам. 

Враховуючи розглянуте вище, нам необхідно дати розгорнуту 

характеристику застосування концепції «margin of appreciation» в прецедентній 

практиці Суду за окремими статтями Конвенції 1950 р. та декількох Протоколів 

до неї.  

Оскільки вперше концепцію було застосовано щодо ст.15 Конвенції, 

вважаємо виправданим розпочати своє дослідження саме з неї, а потім 

проаналізувати застосування «margin of appreciation» щодо деяких інших статей 

Конвенції, зокрема, статей 5, 6, 8-11, 14 Конвенції та статей 1-3 Першого 

протоколу до Конвенції.  

Концепція свободи розсуду в судовій практиці Європейського суду з прав 

людини за ст. 15 Конвенції 

Сама сутність ст. 15 (можливість обґрунтованого відступу держави від 

певних зобов’язань за ЄСПЛ) є вираженням принципу «свободи розсуду».  

У ст. 15 (відступ від зобов’язань під час надзвичайної ситуації) 

Конвенції закріплено, що під час війни або іншої суспільної небезпеки, яка 

загрожує життю нації, держава-учасниця Конвенції може відступати від її 

зобов'язань за Конвенцією, проте виключно в тих межах, яких вимагає гострота 

становища, і за умови, що це не буде суперечити іншим її зобов'язанням згідно 

з міжнародним правом.  

Але це положення не може бути підставою для відступу від ст. 2 

Конвенції, крім випадків смерті внаслідок правомірних воєнних дій, і від ст. 3, 

4 (п. 1) і 7. 
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Посилаючись на ст. 15, у справі «Греція проти Сполученого Королівства 

Великобританії та Північної Ірландії» 1958-1959 років Європейська комісія з 

прав людини визнала свою компетенцію вирішувати, чи була виправданою 

часткова відміна закону і чи використані державою засоби обмежувалися тими, 

які були вкрай необхідними в даній ситуації. Комісія стверджувала, що держава 

повинна була реалізувати певний розсуд, і така позиція була підтверджена в 

низці наступних справ (див. «Denmark, Norway, Sweden and The Netherlands v. 

Greece», рішення від 5 листопада 1960 р., «Aksoy v. Turkey», рішення від 18 

грудня 1996 р.)
 
[322]. 

Європейська комісія з прав людини використала згаданий термін і у 

справі «Лоулесс проти Ірландії» (судове рішення від 1 липня 1961 р., п. 28), 

знов у контексті ст. 15: «при встановленні, чи існує суспільна небезпека, яка 

загрожує життю нації, Договірні Держави повинні мати певну свободу 

розсуду». Проте перша детальна згадка про свободу розсуду була зроблена у 

справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» [297].  

Процитуємо п. 207 цього рішення, щоб показати значення, яке Суд 

вкладав у термін «margin of appreciation»: «Кожна Договірна Сторона, яка 

відповідає за «життя своєї нації», зобов’язана, насамперед, встановити, чи 

загрожує такому життю «публічна небезпека», і, якщо так, то як далеко 

необхідно зайти, щоб спробувати її ліквідувати. Національні органи влади, 

перед якими постійно постають невідкладні поточні потреби, знаходяться, в 

принципі, у вигідніших умовах порівняно з міжнародним суддею, щоб 

прийняти рішення як щодо наявності такої небезпеки, так і щодо природи і 

обсягу відступу
1
, необхідних для її відвернення. У цьому контексті п. 1 ст. 15 

надає їм широку свободу розсуду» [297]. 

Цікавим для дослідження є рішення Суду по справі «Бранніган та 

МакБрайд проти Сполученого Королівства» 1993 р.  

Заявники наполягали на порушенні пп. 3 і 5 ст. 5 та ст. 13 Конвенції. В 

1991 р. Комісія дійшла висновку, що не було порушення пп. 3 і 5 ст. 5 

                                                           
1
 Мається на увазі відступ держави від зобов’язань, які вона взяла на себе за Конвенцією 1950 р.  
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Конвенції, тому що Великобританія 23 грудня 1988 р. відповідно до п. 1 ст. 15 

Конвенції зробила застереження про тимчасовий відступ від своїх обов’язків за 

Конвенцією у зв’язку із надзвичайною ситуацією. Комісія також не вважала, що 

була порушена ст. 13. Але заявники вважали несумісним із п. 2 ст. 15 Конвенції 

надання органам національної влади широкої свободи розсуду, коли мова йшла 

про відступ від гарантій, стосовно яких відступ неприйнятний за статтями 3 і 5 

Конвенції.  

ЄСПЛ у рішенні по справі «Бранніган та МакБрайд» назвав судовий 

контроль одним із основних принципів демократичного суспільства і, 

погодившись із заявниками, розширив свободу розсуду Уряду тільки щодо 

заходів, спрямованих на боротьбу з тероризмом у Північній Ірландії (див. п. 58 

цього рішення) [239].  

У письмових поданнях по цій справі, правозахисні організації 

стверджували, що навіть в умовах надзвичайного стану держава зобов’язана 

дотримуватися конвенційних гарантій для захисту прав людини, і що свобода 

розсуду держави повинна бути тим обмеженішою, чим постійнішим є 

надзвичайний стан.  

Оскільки держава відповідає за «життя нації», їй належить право 

визначити, чи загрожує нації небезпека, і якщо загрожує, які заходи повинні 

бути вжиті для її ліквідації. Суд нагадав, що органи національної влади 

знаходяться, в принципі, в кращому положенні, ніж міжнародний суддя, щоб 

визначити наявність такої небезпеки, та характеру і обсягу відступу від 

зобов’язань, необхідних для її подолання. Тому в даному питанні державі 

повинна надаватися широка свобода розсуду (п. 207 рішення по справі 

«Ірландія проти Сполученого Королівства») [297].  

Тобто, ми можемо зробити висновок, що застосування Судом концепції 

«margin of appreciation» за ст. 15 Конвенції 1950 р. сприяє тому, що вона 

набуває більшої чіткості. При цьому особливості її застосування мають 

відмінності, які залежать від обставин окремої справи [231, с. 24].  
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Як ми зазначали вище, важливу роль у такій прецедентній практиці 

Суду відіграє принцип автономного тлумачення положень Конвенції та 

розуміння еволюції конвенційних норм в умовах сьогодення. 

Таким чином, у прецедентній практиці Суду щодо ст. 15 Конвенції 

використовується підхід, що національні органи влади мають перевагу у 

вирішенні питань в межах конкретної держави, тому що вони краще знають 

контекст таких питань і різні рішення можуть бути виправданими в різних 

ситуаціях.   

Однак держава не користується необмеженою свободою розсуду, тому 

що розсуд органів національної влади супроводжується європейським наглядом 

з боку ЄСПЛ. При його здійсненні, Суд повинен враховувати характер прав, на 

які поширюється відступ від зобов’язань, причини, що призвели до 

надзвичайного стану, і його тривалість.  

Концепція свободи розсуду в судовій практиці Європейського суду з прав 

людини за ст. 5 Конвенції 

У ст. 5 Конвенції розкрито суть права на свободу та особисту 

недоторканність.  

Проаналізовані нижче рішення Суду показують, що державам-

учасницям Конвенції надається певний обсяг свободи розсуду, який може 

застосовуватися за умови дотримання балансу між реалізацією права на 

свободу та втручанням з метою суспільної користі. 

У справі «N.C. проти Італії» Суд зазначив, що відступ держави від 

конвенційних зобов’язань за ст. 5 можливий за умови суспільної необхідності: 

«Недостатньо, щоб позбавлення свободи виконувалося відповідно положень 

національного законодавства; воно також повинне бути необхідним за таких 

обставин» [329]. 

У справі «Амбрушкевич проти Польщі» Суд застосував тест на 

пропорційність щодо затримання, чи відповідало воно ст. 5 (1) (с): мова йшла 

про те, чи було необхідним попереднє ув’язнення заявника для забезпечення 

його присутності в суді, і чи було б менш суворі заходи достатніми (див. також 
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пункти 41-45 рішення по справі «Мак-Кей проти Сполученого Королівства» 

[324; 230]).  

Ж. - П. Коста слушно зауважує: «коли Суд вважав, що природа 

порушення не залишає державі дійсної свободи вибору (розсуду) щодо виду 

відшкодування, якого він вимагає, Суд безпосередньо вказував на ті заходи, які 

мають бути вжиті для усунення порушення». Зокрема, можна навести рішення 

Суду по справі «Ассанідзе проти Грузії», в якій Суд встановив порушення ст. 5 

Конвенції та постановив, що держава має негайно звільнити заявника, який 

залишався позбавленим свободи протягом кількох років з часу винесення 

виправдувального вироку [88, c. 133].  

Схожою позиція Суду щодо звільнення заявників була і в низці інших 

справ («Ілашку та інші проти Молдови та Росії» [294], «Алексанян проти Росії» 

[227], «Фатуллаєв проти Азербайджану» [266]).     

Тест на пропорційність Суд застосував також у справі «Ладен проти 

Польщі», в якій порушувалися питання, пов’язані із правомірністю досудового 

ув’язнення в контексті ч. 3 ст. 5 Конвенції.  

Суд знову звернув увагу, що національні органи влади повинні 

враховувати доцільність й достатність доказів при застосуванні досудового 

тримання під вартою. Він визнав, що «ордер про затримання, накладений на 

заявника в таких умовах, не може вважатися пропорційним заходом для 

досягнення поставленої мети та для забезпечення належного проведення 

кримінального судочинства, особливо враховуючи неважкий характер злочину, 

у вчиненні якого його звинувачували» (п. 56) [310].  

На прикладі цих рішень ЄСПЛ ми бачимо, як позбавлення свободи, яке 

було застосоване на розсуд держави, не вважалося Судом виправданим – з 

огляду на вимоги «нагальної суспільної необхідності» та пропорційності 

поставленій меті, а тому розглядалося як свавільне і становило порушення норм 

Конвенції.  

Концепція свободи розсуду в судовій практиці ст. 6 Конвенції 
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Ключовими принципами ст. 6 «Право на справедливий судовий розгляд» 

є верховенство права та належне здійснення правосуддя.  

У справі «Салдуз проти Туреччини» Суд зазначив, що якщо заявника 

засуджено, і таке засудження відбулося із порушенням його прав за ст. 6, 

держава зобов’язана якнайшвидше відновити становище, в якому він би 

знаходився, якби були дотримані положення ст. 6. Варіантом такого 

відновлення може бути новий розгляд справи (п. 72) [361].  

У справі «Нечіпорук та Йонкало проти України» Суд зазначив: «… з 

урахуванням надзвичайно серйозних обставин цієї справи, беручи до уваги, що 

зізнання, отримані з порушенням абсолютної заборони катувань, були 

використані в якості доказу, Суд вважає, що для належного захисту прав 

людини має бути проведено повторний розгляд справи … в якому мають бути 

суворо дотримані матеріальні та процесуальні гарантії, втілені у ст. 6 

Конвенції» (див. п 297) [330].  

Рішення ЄСПЛ у наведених справах, на нашу думку, є прикладом 

визнання ЄСПЛ за державами вузької свободи розсуду, коли йдеться про вибір 

ними засобів виконання їх внутрішньодержавних функцій щодо таких 

серйозних питань, як захист особи від катування та жорстокого поводження.  

Цей підхід застосовується Судом і у справах, які стосуються захисту 

конвенційних прав та свобод особи, яка утримується під вартою.  

Так, у справі «Іглін проти України» (заява № 39908/05) заявник 

звернувся до ЄСПЛ щодо нелюдських та таких, що принижують гідність, умов 

його тримання під вартою. Він стверджував про неприпустимі побутові, 

санітарні умови під час його утримання в слідчому ізоляторі, неналежне 

медичне обслуговування, неприпустиму поведінку співробітників слідчого 

ізолятора (побиття), відсутність розслідування керівництвом слідчого ізолятора 

його скарги на дії останніх.  

Суд визнав, що було порушено п. 1 ст. 6 Конвенції, у поєднанні з п. 3 (b) 

і (c) ст. 6 та ст. 13 Конвенції [71, c. 433-445]. 
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У справі «Кудла проти Польщі» (п. 154) Суд звернувся до концепції 

свободи розсуду
2
, обґрунтовуючи свою точку зору щодо розумного строку 

розгляду справ національними судами.  

Він наголосив, що засіб оскарження нерозумного строку провадження 

по справі не торкається оскарження власне результатів судового розгляду в 

цивільному процесі (стосовно прав та обов’язків сторін) чи кримінальному (при 

пред’явленні будь-якого кримінального обвинувачення). Суд визнав, що 

держави-учасниці Конвенції «… мають певні межі розсуду щодо надання 

засобу правового захисту відповідно до статті 13 Конвенції та дотримання 

обов’язків, покладених на них цим положенням Конвенції» [309].  

У справі «Рінгайзен проти Австрії», заявник скаржився на порушення 

державою п. 1 ст. 6 Конвенції щодо права на справедливий судовий розгляд. За 

чинним у той час австрійським законодавством, усі майнові угоди, які 

стосувалися земельних ділянок, повинні були супроводжуватися видачею 

спеціального акту, який оформлювався компетентними органами виконавчої 

влади. До повноважень цих органів також відносився розгляд земельних спорів. 

Заявник порушив питання, чи відповідала діяльність таких органів влади 

стандартам захисту прав та свобод, визначеним ст. 6 Конвенції, які стосуються 

діяльності суду.  

На думку уряду Австрії, такі органи відносилися до судових, тому він 

вважав, що ст. 6 Конвенції не застосовується до цієї категорії справ. Проте 

Судом було визнано порушення конвенційного права заявника на справедливий 

судовий розгляд в контексті ст. 6 Конвенції [357]. 

Звернемо увагу на доводи Суду в цій справі щодо допустимої свободи 

розсуду держави. Суд не визнав вирішальним той факт, що за національним 

законодавством Австрії земельні відносини визначалися як публічні 

(адміністративні), тому що очевидним був їх цивільно-правовий характер. 

Також він зауважив, що не допускається наділення адміністративних органів 

виконавчої влади повноваженнями, які відносяться до компетенції суддів, 

                                                           
2
 ЄСПЛ використав термін «discretion» щодо національного розсуду.  
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оскільки така ситуація створює проблему в підпорядкуванні і може призвести 

до зловживання повноваженнями (національним розсудом).  

За рішенням Суду по справі «Юрій Миколайович Іванов проти 

України», Україна була зобов’язана вжити заходів загального характеру, 

спрямованих на вирішення проблеми невиконання судових рішень. Суд 

встановив, що держава-відповідач повинна негайно «запровадити ефективний 

засіб юридичного захисту або комплекс таких засобів юридичного захисту,  

спроможних забезпечити  адекватне й достатнє відшкодування за невиконання 

або затримку в  виконанні  рішень  національних  судів  відповідно  до 

принципів, встановлених практикою Суду» [186, с. 118-119]. 

Таким чином, ми переконалися в тому, що Суд визнає за державами 

свободу розсуду щодо вибору засобів, за допомогою яких вони можуть 

відновити порушене право за ст. 6 Конвенції.  

У справі «Трегубенко проти України» 2004 р. [383] ЄСПЛ розглядав 

питання, чи правомірним було рішення Верховного Суду України від 1998 р. 

про скасування свого попереднього рішення за процедурою нагляду.  

Щодо обставин справи: в 1991 р. за Указом Президента радянські 

карбованці випуску 1961 р. вилучалися з фінансового обігу, і їх потрібно було 

обміняти на  банкноти  того  самого  номіналу 1991 р. випуску. Заявник вніс 

значну суму коштів на свій рахунок у відділення місцевого банку і подав 

звернення до Ялтинської комісії з питань обміну грошових знаків, щоб йому 

обміняли цю суму (вона мала повноваження дозволяти чи відмовляти в обміні 

коштів – як повної суми, так і частини). Йому відмовили в обміні всієї суми, 

посилаючись на те, що він не надав достатньо доказів для підтвердження 

законності джерела походження цих коштів. Сума, яка підлягала обміну, була 

значно зменшена, а решту суми не компенсували. Заявник оскаржував це 

рішення в національних судах, і в 1993 р. палата у цивільних справах 

Верховного Суду України винесла ухвалу на користь заявника. Це рішення 

було остаточним і підлягало обов’язковому виконанню. Воно виконувалося 

декілька років, і заявнику було сплачено частину присудженої йому суми, проте 
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в 1998 р. Пленум Верховного Суду України задовольнив прокурорський 

протест по справі заявника, і скасував попередні судові рішення, винесені на 

його користь.  

Розглядаючи обставини цієї справи, ЄСПЛ дійшов висновку, що 

рішення Пленуму Верховного Суду України від 1998 р. було неправомірним в 

частині скасування раніше прийнятого ним рішення, яке, крім того, вже було 

частково виконане.  

Подібну аргументацію щодо неправомірності скасування тих судових 

рішень, які були остаточними, ЄСПЛ використав у справі «Полтораченко проти 

України» [346].  

Хоча в цих справах ЄСПЛ не використовував безпосередньо термін 

«margin of appreciation», на нашу думку, його доводи стосовно дотримання 

державою права на справедливий суд, гарантованого ст. 6 Конвенції, означають 

визнання за державами обмеженого розсуду з питань відміни остаточних 

судових рішень.  

Як ми зазначали раніше, Суд здійснює власне, автономне тлумачення 

термінів, які використовуються в Конвенції, у тому числі в ст. 6 («кримінальне 

обвинувачення», «кримінальне правопорушення» тощо).  

У цьому зв’язку ми вважаємо доцільним навести твердження Ю. Араі-

Такахаші про особливості застосування «margin of appreciation» щодо ст.6.  

По-перше, таке автономне тлумачення Суду залишає дуже обмежену 

свободу розсуду державам.  

По-друге, положення ст. 6 вимагають від держави позитивних 

зобов’язань, тому що сфера правосуддя за самою своєю природою вимагає 

встановлення правил з боку держави, які можуть змінюватися залежно від часу, 

місця, потреб суспільства в цілому та окремих осіб. У цьому контексті держави 

користуються свободою розсуду щодо встановлення правил доступу до 

правосуддя [268; 233]. Хоча в справі «З та інші проти Сполученого 

Королівства» [403] Суд заявив, що право на доступ до правосуддя «може 

підлягати законним обмеженням, таким як встановлений законом термін 
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обмеження, забезпечення належних витрат, розпорядження щодо неповнолітніх 

і душевнохворих»
 
[240]. 

 По-третє, зобов’язання судів давати пояснення їхніх рішень залежить 

від характеру рішення та обставин справи і, як визнав Суд у справі «Руіс Торія 

проти Іспанії», «… необхідно враховувати … відмінності, які існують в 

Договірних Державах стосовно законодавчих положень, норм звичаєвого права, 

юридичних висновків …» [358].  

По-четверте, інші позитивні обов’язки, що випливають із ст. 6, надають 

широкий розсуд щодо вибору засобів правового захисту.  

Прикладами таких справ є рішення ЄСПЛ по справам щодо: права брати 

участь у судовому засіданні особисто – див. «Колоцца проти Італії» [249], права 

на безкоштовну юридичну допомогу – «Кваранта проти Швейцарії» [350], 

права мати достатній час і можливості для підготовки захисту – 

«Хаджіанастасіу проти Греції» [285], права захищати себе особисто або за 

юридичним посередництвом або право на те, щоб Суд розглянув справу в 

розумний строк –  «Гіссе проти Франції» [283]). 

Щодо оцінки доказів по справі, у справах «Науменко проти України» та 

«Тімотієвич проти України» ЄСПЛ зауважив, що хоча ст. 6 Конвенції гарантує 

право на справедливий суд, однак нею не передбачено чітких правил 

проведення оцінки доказів.  

Тому це питання врегульовується переважно внутрішньодержавними 

законодавством та судовою практикою відповідно до розсуду держави [77, c. 

130]. 

Підводячи підсумок, ми бачимо, що за ст. 6 Конвенції держави мають 

право на свободу розсуду у здійсненні правосуддя, хоча вона певною мірою 

обмежена, враховуючи їх зобов’язання дотримуватися досить чітких 

конвенційних вимог щодо захисту прав людини в цій сфері.   

Крім того, застосування національного розсуду у сфері правосуддя 

супроводжується європейським наглядом з боку ЄСПЛ, який оцінює 

дотримання державою-відповідачем вимог Конвенції. Обмеження права, 
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гарантованого ст. 6, повинне відповідати вимогам законної цілі та 

пропорційності між правовими засобами, які використала держава, й 

поставлено метою.  

Загалом, можна зробити висновок, що в цивільному процесі держави 

користуються більшою свободою розсуду, ніж у кримінальному, тому що 

положення ст. 6 досить детально визначають конвенційні гарантії права на 

справедливий суд.  

Це призводить до звуження національного розсуду та, своєю чергою, 

розширення зобов’язань держави перед людиною.  

Концепція свободи розсуду в судовій практиці Європейського суду з прав 

людини за статтями 8-11 Конвенції 

Розглянемо використання концепції свободи розсуду стосовно статей 8-

11 Конвенції, перша частина яких стосується приватних свобод людини, а друга 

– містить умови, за яких держава може відступати від своїх зобов’язань за цими 

свободами.    

Наприклад, у ст. 8 Конвенції закріплено, що кожен має право на повагу 

до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції (п. 1), а 

органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за 

винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є 

необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та 

громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання 

заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту 

прав і свобод інших осіб (п. 2).  

Схожі положення визначені в ст. 9 Конвенції щодо свободи думки, 

совісті і релігії, ст. 10 Конвенції, яка присвячена свободі вираження поглядів, та 

ст. 11 Конвенції щодо свободи зібрань та об’єднання. 

Наведемо прецедентне право ЄСПЛ, в якому Суд звертався до концепції 

«margin of appreciation» при розгляді справ щодо можливих порушень ст. 8 

Конвенції.  
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Зокрема, у справі «Тавлі проти Туреччини» оскаржувалося рішення про 

позбавлення батьківських прав. Суд визнав порушення ст. 8 Конвенції, і 

нагадав: «увага повинна приділятися дотриманню справедливого балансу між 

протилежними інтересами особи та суспільства в цілому; і в обох випадках 

держава користується певною свободою розсуду» (див. п. 29 рішення) [379].  

У справі «Ескі проти Австрії» розглядалося питання про відмову 

заявнику відвідувати свою дитину. Суд визнав, що, хоча держава має широку 

свободу розсуду в питаннях опіки, пріоритетом повинне бути забезпечення 

найкращих інтересів дитини: «більшу увагу варто приділяти питанням будь-

яких наступних обмежень та будь-яких правових гарантій, спрямованих на 

забезпечення ефективного захисту прав батьків та дітей на повагу до їхнього 

сімейного життя. Стаття 8 вимагає, щоб національні органи влади 

дотримувалися справедливого балансу між відповідними інтересами, та щоб у 

процесі збереження балансу особлива увага зверталася на найкращі інтереси 

дитини, які залежно від їхньої природи та серйозності можуть бути 

важливішими, ніж інтереси батьків» (п. 35) [262].  

Правова позиція Суду щодо забезпечення найкращих інтересів дитини 

відображена й у справі «Савіни проти України». Проте цього разу Суд визнав, 

що держава-відповідач вийшла за межі допустимого розсуду, коли прийняла 

рішення відібрати дітей у сліпих батьків (дітей віддали на утримання до 

закладів опіки). Суд наголосив на тому, що національними органами влади не 

було ретельно вивчено всіх обставин цієї справи на момент прийняття рішення 

про відібрання дітей, а саме: суд не дослідив повністю причини того, чому діти 

жили в умовах, які не відповідали необхідним вимогам для їх нормального 

розвитку. Також національний суд не врахував спроби батьків подолати 

проблеми матеріального забезпечення сім’ї, і не оцінив інші, альтернативні, 

рішення, які можна було прийняти в цій справі, щоб уникнути розлучення 

членів однієї сім’ї.  



90 

ЄСПЛ звернув особливу увагу на те, що, під час розгляду справи в 

національних судах, думку самих дітей не вислухали. Судом було визнано 

порушення ст. 8 Конвенції [364].  

У справі «Діксони проти Сполученого Королівства» заявники 

скаржились в Суд – із посиланнями на ст. 8 (право на повагу до особистого і 

сімейного життя) і ст. 12 (право на вступ до шлюбу і створення сім’ї) Конвенції 

– на те, що органи влади позбавили їх можливості скористатися послугою з 

організації процедури штучного запліднення. Один із заявників відбував 

довічне ув’язнення, тому не мав вільного доступу до цієї процедури. 

Міністерство внутрішніх справ відмовило заявникам в процедурі штучного 

запліднення, цим позбавивши їх можливості мати дитину.  

Велика Палата ЄСПЛ більшістю голосів «за» постановила, що в справі 

було порушено вимоги ст. 8 Конвенції. Вона звернула увагу на те, що в 

Сполученому Королівстві питання про надання ув’язненим можливості 

скористатися послугою з організації процедури штучного запліднення не 

врегульоване національним законодавством, тому в цій сфері держава 

користується розсудом у визначенні виняткових обставин. Велика Палата 

вказала також, що держава не дотрималась належного балансу між особистими 

інтересами заявників та інтересами суспільства. Крім того, у цій справі Суд 

визнав, що «відповідно, там, де мова йде про особливо важливий аспект 

існування людини чи її особистості (в таких питаннях, як прийняття рішення 

про те, щоб стати генетичними батьками), свобода власного розсуду, яка 

визнається за державою, в більшості випадків обмежена» [257].  

Однак, якщо мова йде про питання, стосовно яких між державами-

членами Ради Європи відсутній консенсус, тобто про ті, які торкаються чи 

порівняльної важливості відповідного інтересу, чи того, як його найкращим 

чином захистити, свобода розсуду держави буде ширшою.  

Особливо широкою вона стає у випадках, коли справа торкається 

комплексних питань вибору соціальної стратегії: безпосереднє знання органами 

влади відповідного суспільства і його потреб означає, що в принципі вони 



91 

знаходяться в кращому положенні, ніж міжнародний суддя, щоб визначити, які 

обмеження відповідають інтересам цього суспільства. Також, якщо від держави 

вимагається дотримання рівноваги між суперечливими приватними і 

публічними інтересами чи правами, гарантованими Конвенцією, вона зазвичай 

наділяється широкою свободою власного розсуду, – як згадується в постанові 

Великої Палати ЄСПЛ по справі «Еванс проти Сполученого Королівства» 

(стосовно права відізвати згоду на використання генетичного матеріалу аж до 

моменту імплантації ембріону) [264]. 

Іншим прикладом застосування концепції свободи розсуду за ст. 8, 

однак в контексті права на повагу до житла, є справа «Веліжаніна проти 

України» [252].  

Заявниця звернулася до Суду щодо втручання в її право на повагу до 

житла, яке відбулося внаслідок припинення договору оренди приміщення. На 

думку Суду, основна проблема полягала в оцінці того, чи національні органи 

влади дослідили всі обставини цієї справи належним чином і прийняли 

обґрунтоване рішення. Крім того, Суд звернув увагу, чи залучалася заявниця до 

процесу прийняття рішення по її справі таким чином, щоб в неї була змога 

повноцінно захищати свої інтереси. Суд дійшов висновку, що з боку держави-

відповідача не було зловживання національним розсудом, і визнав заяву 

неприйнятною [218, c. 77-78].   

Варто звернути увагу і на справу «Хаттон та інші проти Сполученого 

Королівства», яка стосувалася заяви про порушення ст. 8 внаслідок впливу 

шуму, що створювався літаками.  

Суд врахував співвідношення між національними економічними 

інтересами держави-відповідача та інтересами окремих осіб, які потерпали від 

шумового впливу. ЄСПЛ дійшов висновку, що «потрібно зважати на межі 

свободи розсуду, доступні для держави, при прийнятті нею політичних рішень 

у такій категорії справ» (п. 122 рішення), і встановив, що не було порушення ст. 

8 Конвенції [288].   
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Стосовно зловживання свободою розсуду з боку держави, можемо 

навести справу «Ламберт проти Франції», в якій ЄСПЛ застосував тест на 

пропорційність. Розглядаючи цю справу, він визнав, що було порушено ст. 8 

Конвенції, тому що у заявника не було доступу до ефективних засобів, за 

допомогою яких можна було б уникнути прослуховування телефону (пункти 

31-41 рішення) [311]. 

Однак у подібній справі «Клаас проти Німеччини», ЄСПЛ дійшов 

висновку, що не було порушено ст. 8 Конвенції, хоча думки суддів й 

розділилися з цього приводу (рішення було прийнято трьома голосами проти 

трьох). Справа торкалася прослуховування телефону та спостереження за 

заявником, що було санкціоновано державою в ході кримінального 

провадження. Суд вказав, що вжиті державою-відповідачем заходи були б 

допустимими, якщо б заявникам повідомили про них. Зокрема, він 

стверджував, що про такі заходи особу потрібно повідомляти  після завершення 

спостереження за нею, вибравши для цього доцільний момент. Більш того, Суд 

дійшов висновку, що докази, які були отримані під час спостереження, про яке 

особа не знала, можуть не братися до уваги під час розгляду справи 

національним судом. Але це не є достатньою гарантією відновлення 

порушеного права на приватне життя [304]. 

Судом також розглядалися дві справи, які стосуються законів, що 

забороняють носити головні убори в громадських місцях – «Далаб проти 

Швейцарії» [251] та «Лейла Шахін проти Туреччини» [315].  

Заявники стверджували, що відповідно до ст. 9 Конвенції їхні права 

були порушені. Суд вирішив, що заходи, вжиті турецьким та швейцарським 

урядами, відповідали законній цілі за п. 2 ст. 9 – захисту прав та свобод інших, 

а у справі Шахін – підтриманню громадського порядку.  

В обох справах Суд застосовував широку свободу розсуду, оскільки в 

суспільстві був незначний чи взагалі не було консенсусу з приводу того, чи 

включене носіння вуалі в захист, наданий ст. 9. Застосовуючи тест на 

пропорційність в різних випадках, Суд дійшов того самого висновку: 
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відсутність єдиного європейського консенсусу стосовно ставлення до носіння 

релігійних символів виправдовує дії національних органів влади, і їм надається 

широка свобода розсуду. 

У справі «Санді Таймс проти Сполученого Королівства» Суд з’ясував, 

що втручання в право на свободу слова не було «необхідним у демократичному 

суспільстві». Суд підкреслив, що першочерговий обов’язок забезпечення 

конвенційних прав і свобод покладено на самих держав-учасниць, які 

користуються свободою розсуду у виборі засобів для її регулювання, яка, 

однак, не є необмеженою: «п. 2 ст. 10 залишає за Договірними Державами 

визначену сферу розсуду. Ця сфера надана як внутрішньому законодавству, так 

і органам, у тому числі судовим, які покликані тлумачити і застосовувати діюче 

законодавство. …  Суд … вправі виносити остаточне рішення про те, наскільки 

те чи інше обмеження сумісне із свободою слова в тому вигляді, в якому вона 

охороняється статтею 10. Таким чином, сфера внутрішнього розсуду існує 

поруч із європейським контролем, який «охоплює як закон, що лежить в основі 

рішення, так і саме рішення, в тому числі винесене і незалежним судом»
 
(п. 59) 

[378].  

Проте обсяг розсуду держав-учасниць щодо можливості відступу від їх 

конвенційних зобов’язань залежить від кожної окремої ситуації. У справі 

«Хендісайд проти Сполученого Королівства» Суд відзначив, що вимоги моралі 

«змінюються залежно від місця і часу, особливо в сучасну епоху» і «органи 

державної влади в принципі знаходяться в кращому становищі, ніж 

міжнародний суддя, щоб оцінити суть цих вимог» (див. п. 48 рішення по 

справі). Відповідно, ширшій сфері європейського нагляду відповідає звуження 

сфери розсуду держави [287].  

Щодо цієї правової позиції ЄСПЛ, що національні органи влади можуть 

краще оцінити окрему справу, особливо якщо мова йде про чутливі сфери 

суспільних відносин, наведемо справу «Мюллер та інші проти Швейцарії» (див. 

пункти 36 та 43 рішення).  
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Суд розглядав питання, чи була порушенням ст. 10 Конвенції 

конфіскація картин, на яких зображалися статеві акти в непристойній формі. 

Згідно із висновком Суду, стягнення штрафу із заявника за оприлюднення 

непристойних матеріалів не було порушенням ст. 10, тому що в межах 

національного розсуду швейцарські суди могли вважати такі заходи 

необхідними для захисту суспільної моралі.  

Стосовно конфіскації картин, ЄСПЛ також не визнав такі дії уряду 

Швейцарії порушенням ст. 10, надавши подібну аргументацію (конфіскація 

була тимчасовою; заявник міг звернутися за поверненням його робіт і не було 

підстав вважати, що його прохання було б відхилене; позиція швейцарських 

судів була обґрунтованою, оскільки конфіскація картин була необхідна для 

захисту суспільної моралі, враховуючи і те, що ці картини були у вільному 

доступі для широкої громадськості, і не було жодних обмежень для 

відвідувачів у формі плати за вхід та за віком) [328].  

Справа «Інститут Отто-Премінгер проти Австрії» також стосувалася ст. 

10 Конвенції. ЄСПЛ розглядав питання, чи був правомірним арешт керівника 

Інституту аудіовізуальних засобів інформації Отто-Премінгер, якого 

звинувачували в замаху на скоєння кримінально караного діяння, а саме в 

образі релігійних вірувань. Цей арешт відбувся, щоб не допустити показ фільму 

Вернера Шретера «Любовний собор», який, на думку Інсбрукської єпархії 

Римської католицької церкви, ображав релігійні почуття місцевого населення. 

 Враховуючи провокаційний характер фільму, ЄСПЛ дійшов висновку, 

що арешт, санкціонований австрійськими органами влади, був виправданий для 

забезпечення релігійного миру в цьому регіоні. Крім того, він визнав, що 

національні органи влади заходяться у вигіднішому положенні, ніж 

міжнародний суддя, щоб оцінити «необхідність певних заходів в світлі тієї 

ситуації, яка складається в цьому місці і в цей час»
 
(п. 56) [329].    

Звертаємо увагу на те, що Суд наголосив на правомірності дій 

австрійських органів влади і не вважав їх такими, що виходили за межі 

національного розсуду. 
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Схоже обґрунтування щодо широкої свободи національного розсуду, яка 

може застосовуватися для захисту суспільної моралі, ЄСПЛ використовував у 

справах, що стосувались ролі та важливості релігії у суспільстві.  

У справі «Вінгроу проти Сполученого Королівства» [396] Суд дійшов 

висновку, що відсутній європейський консенсус стосовно вимог, яких потрібно 

дотримуватися для забезпечення ефективного захисту осіб від нападів на їх 

релігійні переконання. Суд визнав дії уряду Сполученого Королівства в цій 

справі і відповідними, і достатніми в світлі п. 2 ст. 10 Конвенції, тому 

відповідне національне рішення було визнано правомірним (п. 64).   

Іншу точку зору ми можемо побачити в аргументації ЄСПЛ по справі 

«Оупен Дор і Даблін Уелл Вумен проти Ірландії». Суд відзначив, що в 

національних органів влади є широкий розсуд у питаннях, які стосуються 

суспільної моралі, зокрема, в такій чутливій сфері як природа людського життя. 

Але при цьому він визнав, що в цій справі було порушено ст. 10 Конвенції, 

тому що вагітних жінок обмежували в доступі до інформації про установи, які 

проводять аборти за кордоном (п. 68) [336]. 

Щодо втручання держави в свободу вираження поглядів, яке ЄСПЛ 

визнав зловживанням національним розсудом, звернемося до аргументації Суду 

у справі «Торгер Торгерсон проти Ісландії».  

Суд вказав, що важливим в сенсі ст. 10 є те, що особа висловила свої 

погляди, і вона не була зобов’язана доводити їх правдивість. Справа 

стосувалася ісландського журналіста, якого притягли до кримінальної 

відповідальності за відомості, які він надав у своїх публікаціях про 

неправомірні діі кількох невстановлених поліцейських Рейк’явіка. Заявник 

стверджував, що ці особи були причетні до серйозних правопорушень таких, як 

напади та фальсифікації. Національний суд в Ісландії вимагав від заявника, щоб 

він довів правдивість усіх заявлених ним фактів. Європейський суд з прав 

людини встановив, що заявник не міг довести всіх фактів, які згадувалися в 

його статтях, тому що деякі з них описувались зі слів місцевих мешканців про 

жорстоку поведінку поліцейських. Тому ЄСПЛ дійшов висновку, що 
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національні суди Ісландії неправомірно вимагали від заявника підтвердження 

правдивості відомостей, і що він не повинен був доводити таку правдивість 

[138, c. 184-185].    

Справа «Енгель та інші проти Королівства Нідерланди» [261] 

розглядалась за заявами п’яти голландських підданих щодо порушення 

державою-відповідачем своїх обов’язків згідно із статтями 5, 6, 10, 11, 14, 17 і 

18 Конвенції. Заявники проходили строкову службу у збройних силах 

Нідерландів, і були притягнені до відповідальності за порушення військової 

дисципліни. Суд відзначив, що він компетентний перевірити відповідність 

застосування національного права Нідерландів положенням Конвенції, але він 

не може не враховувати особливостей проходження військової служби, в тому 

числі й обов’язків військовослужбовців, та свободу розсуду держав в силу 

другої частини статей 8 та 10 Конвенції.  

Також Суд вказав, що в цій справі мова йшла не про позбавлення 

заявників права на свободу вираження своєї думки, а про покарання за 

зловживання цією свободою (вони прийняли участь в опублікуванні статті, що 

розцінювалося державою як посягання на військову дисципліну), тому Суд не 

визнав порушення Нідерландами п. 2 ст. 10. 

Вчений В. Паліюк звертає нашу увагу на те, що важливою є точка зору 

ЄСПЛ стосовно того, що правом на захист «свободи вираження поглядів» 

користуються не лише фізичні особи, а й юридичні [120, c. 415].  

У справі «Аутронік АГ проти Швейцарії» 1990 р. позиція уряду 

Швейцарії полягала в тому, що він заперечував проти наявності в юридичної 

особи, яка діє на комерційні основі, права на свободу вираження поглядів. 

Проте Суд підтвердив можливість застосування ст. 10 Конвенції до прав 

юридичної особи, зазначивши, що «ні юридичний статус акціонерного 

товариства, ні комерційний характер його діяльності, ні сама суть свободи 

вираження поглядів не можуть позбавити «Аутронік АГ» права, гарантованого 

ст. 10 Конвенції. Остання поширюється на «кожного» - фізичну чи юридичну 
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особу. До речі, Європейський суд уже стверджував можливість її застосування 

до юридичних осіб, які мають комерційні цілі» [120, c. 416].  

У своїх рішеннях Суд підкреслює, що він не дає державам-відповідачам 

вказівок, обов’язкових до виконання, щодо змін в їхній законодавчій чи судовій 

діяльності, і за ними залишається вибір засобів виправлення ситуації, яка 

призвела до порушення конвенційних норм. У справі «Соціалістична партія та 

інші проти Туреччини» 1998 р. Суд визнав рішення Конституційного суду 

Туреччини від 1992 р. про розпуск цієї партії таким, що порушує ст. 11 

Конвенції. Але він не задовольнив прохання заявників про відміну цього 

рішення [102, c. 48-49].  

Цікавим для порівняння із справою «Соціалістична партія та інші проти 

Туреччини» є рішення Суду у справі «Партія «Рефах» проти Туреччини», і в ній 

наводиться приклад застосування концепції «margin of apprecition».  

На парламентських виборах 1995 р. «Рефах» отримала 22 % голосів 

виборців, після чого утворила коаліційний уряд на чолі з лідером партії Н. 

Ербаканом. Однак в 1998 р. Конституційний суд Туреччини заборонив 

діяльність цієї політичної партії, звинувативши її в антисекуляризаційній 

діяльності. Представники партії «Рефах» звернулися до ЄСПЛ. Суд 

обґрунтував, що такі дії уряду були пропорційними  захисту демократичного 

суспільства, оскільки Н. Ербакан на чолі «Рефаху» пропагував встановлення 

декількох правових систем, включаючи шаріатську, що суперечить принципу 

секуляризації.  

Враховуючи те, що основою шаріатського права є принципи, які прямо 

суперечать нормам Конвенції, держави користуються певним розсудом, щоб не 

дозволити реалізацію політичних програм, які несумісні з Конвенцією (п. 123) 

[354; 25, c. 57-58].      

Застосування державою свободи розсуду в контексті захисту інтересів 

національної безпеки також є неоднозначним, оскільки в таких питаннях 

потрібно знайти оптимальний баланс між інтересами окремого індивіда та 

інтересами держави в цілому.  
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У справі «Жданок проти Латвії» [404] Суд розглядав заяву про 

неправомірність відсторонення заявниці від участі у виборах (парламентських 

та місцевих), яке було пов’язане з її діяльністю в Комуністичній партії Латвії. 

ЄСПЛ застосував тест на пропорційність, і встановив, що таке рішення 

латвійських органів влади було неправомірним, оскільки не відповідало 

поставленій меті та не було необхідним в демократичному суспільстві, і визнав 

порушення ст. 11 Конвенції.  

Стосовно захисту інтересів юридичних осіб, ми також проаналізували 

доводи Суду щодо національного розсуду, викладені в справі «Партія 

націоналістів Басків – організація Régionale d'lparralde проти Франції» [344].  

Щоб отримувати кошти, зокрема, грошові внески, партія створила 

асоціацію з питань фінансування, і звернулася з проханням авторизації цієї 

асоціації до Національної комісії з питань рахунків виборчих кампаній та 

політичного фінансування. Партія отримувала фінансову допомогу від 

Баскської націоналістичної партії Іспанії, а згідно із чинним у той час 

законодавством Франції заборонялося фінансування політичних партій з-за 

кордону. Тому французькі органи влади відмовили. Після безуспішного 

оскарження в національних судах, «Партія націоналістів Басків – організація 

Régionale d'lparralde проти Франції» звернулася до ЄСПЛ. Суд підкреслив, що 

втручання держави-відповідача розглядалося в контексті пропорційності 

законній меті. Рішенням Суду не було встановлено порушення ст. 11 Конвенції 

ні окремо, ні в поєднанні зі ст. 10 Конвенції (див. п. 45 рішення ЄСПЛ по 

справі). 

Таким чином, ми побачили, що ЄСПЛ вважав національний розсуд, 

застосований органами влади Франції, правомірним.  

На противагу, наведемо аргументацію Суду щодо тесту на 

пропорційність, в контексті ст. 11 Конвенції, у справі «Об’єднана комуністична 

партія Туреччини та інші проти Туреччини» (п. 47).  

Ця справа стосувалася звернення партії до ЄСПЛ стосовно 

неправомірності рішення Конституційного Суду Туреччини про її розпуск. Суд 
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зазначив, що стандарти, втілені в положеннях ст. 11, не застосовувались 

національними органами влади. Рішенням Суду було встановлено порушення 

ст. 11 Конвенції [387]. 

Отже, ми можемо підвести підсумок, що статті 8-11 Конвенції містять 

положення про права та свободи людини, які не є абсолютними, оскільки цими 

статтями передбачені обмеження цих прав та свобод. Однак такі обмеження, 

під якими розуміється можливість держави здійснювати втручання в 

конвенційні прав та свободи, супроводжує низка вимог, які гарантують, що 

вони здійснюються правомірно: «коли втручання здійснюється згідно із 

законом» (ст. 8 Конвенції), є обмеження, що встановлені законом (статті 9, 10, 

11 Конвенції), втручання відповідає одній із законних цілей, і є необхідним в 

демократичному суспільстві.  

Варто зауважити, що свобода розсуду держави в контексті ст. 6 є 

вужчою, ніж та, що застосовується до статей 8-11 Конвенції, тому що ведення 

судового процесу в принципі відноситься до компетенції держави і передбачає 

чітке регулювання.  

Концепція свободи розсуду в судовій практиці за ст. 14 Конвенції 

У «Бельгійській справі про мови» Суд вказав, що потрібно розрізняти 

відмінність та дискримінацію, і що відмінність у ставленні не обов’язково є 

дискримінаційною, якщо існує її розумне та об’єктивне пояснення [356].   

У справі «Петров проти Болгарії» 2008 р. Суд підтримав, що певна 

свобода розсуду дозволяється державі у різному ставленні до  одружених та 

неодружених пар в таких сферах як, наприклад, оподаткування, соціальна 

безпека чи соціальна політика (пункти 54-56 рішення).  

Але щодо можливості підтримувати зв'язок по телефону, коли один із 

подружжя перебуває в ув’язненні, заборона держави спілкуватися парі, яка не 

мала офіційно зареєстрованого шлюбу, була визнана Судом дискримінацією в 

сенсі ст. 14 Конвенції у поєднанні із ст. 8 [345]. 
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Проводячи межу між відмінністю та дискримінацією, Суд також брав до 

уваги, чи вважається така практика недискримінаційною в інших державах-

учасницях Конвенції.  

Наприклад, у справі «Расмюссен проти Данії» [353], Суд заявив, що 

«межа свободи розсуду буде змінюватися залежно від обставин, предмета і 

контексту; у зв’язку з цим, одним з важливих факторів може бути наявність або 

відсутність спільної основи між законодавством Договірних Держав» (див. п. 

40 рішення). 

Схожою була аргументація Суду по справі «Ранкі та Уайт проти 

Сполученого Королівства» (див. п. 35).  

Стосовно обставин цієї справи: після смерті їх дружин, заявники 

незалежно один від одного звернулися до пенсійних установ за виплатою 

грошової допомоги на утримання неповнолітніх дітей. Вони планували 

отримати ці виплати з тих коштів, які до моменту смерті їх дружин 

відраховувалися до пенсійного фонду із зарплат останніх. Суд визнав, що ст. 14 

Конвенції не забороняє державі-учасниці ставитися по-різному до різних 

категорій громадян, але за певних умов таке різне ставлення може 

розцінюватися як порушення ст. 14. Такими умовами Суд визнав відсутність 

об’єктивного та обґрунтованого виправдання такому різному ставленню, яке 

полягає в непропорційності застосованих національних заходів обраній 

законній цілі. Суд наголосив на тому, що держава-учасниця Конвенції володіє 

свободою розсуду, коли оцінює, чи є виправданим, і до якої міри, різне 

ставлення в інших подібних ситуаціях [359].  

У «Фретте проти Франції» Суд заявив: «оскільки делікатні питання, які 

з’явилися у справі, торкаються галузей, де є незначний консенус між 

державами-членами Ради Європи, і, взагалі, враховуючи, що законодавство 

знаходиться на перехідному етапі, кожній державі повинна бути залишена 

широка свобода розсуду» (п. 41). Справа стосувалася відмови Франції в 

усиновленні дитини заявнику з нетрадиційною сексуальною орієнтацією [273]. 
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У справі «L. та V. проти Австрії» розглядалося питання визначення віку, 

з якого дозволяються сексуальні відносини за взаємною згодою. ЄСПЛ звернув 

увагу, що заявники підкреслювали наявність зростаючого консенсусу в 

державах-членах Ради Європи щодо однакового для чоловіків і жінок віку 

згоди на гетеросексуальні і гомосексуальні відносини. Суд визнав порушення 

державою-відповідачем ст. 14 у поєднанні із ст. 8 Конвенції [312]. 

Важливість європейського консенсусу та, відповідно, визначення обсягу 

національного розсуду, можна знайти і в контексті гендерної дискримінації, 

оскільки «розвиток рівності статей є сьогодні важливою ціллю» (див. п. 78 

рішення ЄСПЛ по справі «Абдулазіз, Кабалес і Балкандалі проти Сполученого 

Королівства»). Заявники скаржилися, що вони стали жертвами дискримінації за 

ознаками статті, раси та народження, тому що їхнім чоловікам відмовили в 

дозволі приєднатися до них та залишитися з ними в Сполученому Королівстві 

[223].  

У справі «С. А. С. проти Франції» ЄСПЛ розглядав, чи було порушено 

ст. 14 Конвенції щодо можливої дискримінації заявниці, якій заборонили 

носити релігійний одяг. Щодо обставин справи: заявниця була правовірною 

мусульманкою, яка носила бурку і нікаб відповідно до традицій її віри, 

культури та особистих переконань. Вона носила такий релігійний одяг, коли 

відвідувала громадські місця, а також, коли була в колі своїх друзів. Однак вона 

одягала його не завжди, зокрема, для відвідування лікаря вона одягала 

звичайний європейський одяг. У певний час, наприклад, протягом Рамадану, 

вона вважала, що зобов’язана носити релігійний одяг у громадських місцях, 

щоб виразити свої релігійні, особисті та культурні погляди. Проте заявниця не 

вважала, що її права якимось чином порушують, коли проходила перевірку 

безпеки в банку або в аеропортах, де це було обов’язковим. Тому там вона 

погоджувалася показати своє обличчя на вимогу представників відповідних 

служб безпеки для необхідної перевірки її особистих даних. У квітні 2011 р. 

набув чинності закон, відповідно до якого по всій території Франції було 

заборонено приховувати обличчя в громадських місцях [363]. 
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У цій справі ЄСПЛ нагадав про субсидіарну роль конвенційного 

механізму. Що стосується питання необхідності та пропорційності цього 

положення законодавства, Суд врахував, що зазначена заборона стосувалася 

лише приховування обличчя, проте не поширювалася на заборону носити 

релігійний одяг, яке покриває решту тіла. Крім того, Суд зазначив, що в його 

прецедентному праві вже розглядались подібні питання, і він дійшов висновку, 

що держава, в принципі, користується широкою свободою розсуду в питанні, 

чи є обмеження вираження особою її релігійних поглядів, і, якщо так, то до якої 

міри воно порушує Конвенцію. Суд визнав, що в цій справі ст. 14, взяту окремо 

чи у поєднані з статтями 8 та 9 Конвенції, держава-відповідач не порушила (п. 

129) [363]. 

Наведемо також рішення по справі «Чітос проти Греції», в якому Суд 

розглядав питання, чи порушила держава права заявника за статтями 4 та 14 

Конвенції. Заявник навчався на медичному факультеті університету в 

Салоніках на бюджетній основі. Після завершення навчання, його призначили в 

медичний корпус, який входив до збройних сил. Згодом його направили на 

курси підвищення кваліфікації, і він перевівся працювати до військового 

шпиталю в Салоніках. Протягом всього часу навчання йому сплачувалася 

заробітна плата, як військовому службовцю, оскільки він зобов’язався після 

отримання диплома повернутися на роботу в збройні сили. По досягненню 

тридцятисемирічного віку, з якого військова служба не є обов’язковою, заявник 

звільнився за власним бажанням, проте держава вимагала від нього 

дотриматись його попереднього зобов’язання повернутися на роботу в армію, 

або сплатити штраф [246].  

Суд розглянув скаргу заявника щодо можливого порушення його 

конвенційних прав. Він визнав, що вимога для військовозобов’язаних, які 

завершили спеціалізоване навчання, продовжувати служити у збройних силах є 

невід’ємною складовою їх обов’язків. Суд також зауважив: «Вирахування 

тривалості служби офіцерів, які проходили навчання, будучи на службі в армії, 

та умови завершення їх служби є питаннями, які відносяться до свободи 
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розсуду держави». Зацікавленість держави в поверненні коштів, сплачених на 

навчання офіцерів, які служать в медичних корпусах, та в забезпеченні 

збройних сил достатньою кількістю медичного персоналу на відповідний 

необхідний їй період, виправдовує заборону офіцерам звільнятися протягом 

певного часу. Суд вважав виправданим і накладення штрафу за таке звільнення, 

сума якого покриває кошти, витрачені державою на поточні потреби та 

проживання таких осіб протягом їх навчання, коли вони також отримували 

заробітну плату і їм надавався соціальний пакет послуг (п. 94). Суд також 

визнав обґрунтованим аргумент уряду, що такий підхід є виправданим, 

оскільки в протилежному випадку існує ризик масового звільнення офіцерів, а 

це може становити ризики для оборонних можливостей держави (п. 95). Проте 

Суд дійшов висновку, що держава-відповідач порушила конвенційні прав 

заявника. Зокрема, він вказав, що в рішенні відповідного департаменту 

збройних сил, який займався справою заявника після його звільнення, 

останньому висувалась вимога повернутися на службу до збройних сил на 

строк більше дев’яти років, хоча коли він починав навчання, то зобов’язувався 

відслужити після завершення навчання п’ять років (п. 102) [246].  

Отже, ми можемо зробити висновок, що в рішенні по цій справі Суд 

застосував принцип пропорційності, і визнав, що держава-відповідач вийшла за 

межі допустимого розсуду.   

Справа «Зорніч проти Боснії та Герцоговини» стосувалася заборони 

заявниці брати участь у виборах. Хоча вона брала активну участь в 

політичному житті країни, їй було відмовлено висувати свою кандидатуру від 

Соціал-демократичної партії Боснії та Герцоговини на парламентських виборах, 

тому що вона не засвідчила свого зв’язку з корінними народами (боснійцями, 

хорватами та сербами). ЄСПЛ дав визначення, що під дискримінацією 

розуміється різне ставлення до осіб, які знаходяться в подібних ситуаціях, яке 

не має «об’єктивного та обґрунтованого» виправдання. Відсутність такого 

виправдання означає, що ця різниця не має законної цілі, і що немає 

«обґрунтованого взаємозв’язку між пропорційністю використаних засобів та 
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поставленою метою» Суд звернув увагу на те, що обсяг свободи розсуду 

держави в цій сфері може відрізнятися залежно від обставин та предмету 

розгляду справи. Далі Суд нагадав, що тотожне визначення дискримінації, яке є 

в ст. 14, використовується щодо ст. 1 Протоколу № 12 до Конвенції (див. п. 26-

27). Суд визнав, що державою-відповідачем було порушено ст. 14 Конвенції 

[405]. 

Як бачимо, застосування Судом концепції «margin of appreciation» щодо 

ст. 14 Конвенції схоже на її застосування щодо статей 8-11 Конвенції, оскільки 

Суд також оцінює дотримання державою-відповідачем вимог правомірності 

втручання в гарантовані Конвенцією права та свободи. При цьому Суд 

намагається дотримуватися оптимального балансу між захистом інтересів 

особи та суспільства.  

Отже, обсяг та межі свободи розсуду можуть змінюватись залежно від 

обставин конкретної справи [11, c. 70].  

Таким чином, на прикладі досліджених вище рішень ЄСПЛ, можна 

зробити висновок, що за державою визнається ширша свободою розсуду щодо 

досить нових чи делікатних питань, з приводу яких в державах-учасницях 

Конвенції немає чіткого консенсусу.  

Концепція свободи розсуду в судовій практиці ст. 1 Першого протоколу 

до  Конвенції 

Стаття 1 Першого протоколу закріплює право власності та містить три 

правила, які оцінюються Судом із врахуванням свободи розсуду держав [322]: 

а) мирне володіння майном: Суд аналізує застосування державами 

свободи розсуду з точки зору дотримання ними балансу між загальними 

потребами суспільства та захистом індивідуальних прав (див., наприклад,  

«Спорронг та Лоннрот проти Швеції»).  

б) позбавлення майна: Суд визначає, чи відбувається позбавлення в 

інтересах суспільства, але його контроль за правомірністю дій держави є 

мінімальним, оскільки знову використовується принцип, що національний 

суддя знаходиться в кращому положенні, щоб оцінити такі дії, ніж 
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міжнародний суддя (див. «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).
 

Мінімальний контроль здійснюється Судом щодо стандарту компенсації. З 

цього приводу в справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» Суд 

розтлумачив, що ст. 1 Першого протоколу включає принцип, що позбавлення 

власності в інтересах суспільства повинне супроводжуватися виплатою 

компенсації.  

Тобто, держава може користуватися широким розсудом, коли йдеться 

про посягання на право власності, за умови  виплати розумної компенсації [398, 

c. 20]. 

в) контроль за користуванням власністю: Суд визнав широку свободу 

розсуду держав щодо регулювання питань, які стосуються користування 

власністю. У справі «Агосі проти Сполученого Королівства» [225] зазначено: 

«…Суд визнає, що держава користується широкою свободою розсуду як щодо 

вибору засобів дотримання правопорядку, так і щодо забезпечення, щоб 

наслідки встановлення правопорядку були виправдані з точки зору загального 

інтересу, з метою досягнення мети відповідного закону» (п. 52). 

г) реституції конфіскованого майна в країнах Східної Європи: Суд 

визнав, що право власності не накладає жодних обмежень на свободу розсуду 

держав у регулюванні реституції майна та виборі умов, за яких вони можуть 

відновити право власності («Янтнер проти Словачини», п. 34) [299].  

Крім того, закони, які регулюють реституцію конфіскованого майна, 

повинні включати аспекти морального, правового, політичного та економічного 

характеру. Таким чином, держави користуватимуться широкою свободою 

розсуду, що допоможе оцінити існуючі суспільні проблеми й сприятиме 

проведенню соціальної й економічної політики («Колишній Король Греції та 

інші проти Греції», п. 87) [271].
   

У прецедентній практиці ЄСПЛ прикладом виплати такої компенсації є 

справа «Совтрансавто-Холдинг» проти України» [177, c. 39-40].  

Заявник, російське акціонерне товариство міжнародних перевезень 

«Совтрансавто-Холдинг», звернувся до ЄСПЛ щодо порушення ст. 1 Першого 
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протоколу до Конвенції. Він скаржився на дії Луганського міського 

виконавчого комітету, який прийняв незаконні рішення, що призвели до 

знецінення акцій заявника. 2 жовтня 2003 р., розглянувши матеріали справи, 

Суд дійшов висновку про необхідність виплати компенсації заявнику 

(компенсація за завдану матеріальну шкоду була оцінена Судом в п’ятсот тисяч 

євро, за моральну – сімдесят п’ять тисяч євро, та п’ятдесят тисяч євро, як 

відшкодування судових витрат).  

Подібний підхід при обґрунтуванні свого рішення ЄСПЛ використав у 

справі «Йонерїлдіз проти Туреччини».  

За твердженням Суду, для національного розсуду характерне врахування 

багатьох місцевих особливостей, і він застосовується в плануванні й реалізації 

політики держави як на місцевому рівні, так і на національному. Суд зазначив, 

що в контексті ст. 1 Першого протоколу він враховує, чи дотримано принцип 

пропорційності відповідною державою-відповідачем, чи не перевищували 

національні органи влади своїх повноважень, чи були можливими 

альтернативні рішення та дії з боку владних суб’єктів, та якими були наслідки 

для заявників після реалізації державою її розсуду. На думку Суду, свобода 

розсуду держави при оцінці пропорційності її дій є такою широкою, що він 

досить рідко знаходить порушення ст.1 Першого протоколу. Це пояснюється 

тим, що, по-перше, втручання в користування власністю оцінюється як менш 

серйозне у порівнянні із позбавленням особи майна, і, по-друге, Суд не вправі 

підміняти національні органи влади, які здійснюють нагляд за законодавством у 

сфері права власності (п. 128) [335].  

Зауважимо, що у справі «Папамихалопулос та інші проти Греції» [343], а 

потім і в низці своїх наступних рішень, які теж стосувалися захисту права 

власності, ЄСПЛ визнав, що держави володіють свободою розсуду, коли 

обирають правові заходи для виконання рішень Суду, в яких було встановлено 

порушення конвенційних норм. Він також заявив, що у випадку, коли природа 

такого порушення допускає restitutio in integrum, держава повинна вжити 

заходів для відновлення порушеного права.  
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Потім цей підхід використовувався Судом й щодо справ стосовно ст. 6 

Конвенції.  

Зокрема, у справі «Салдуз проти Туреччини» [361] Суд заявив, що у 

випадку порушення прав заявника за ст. 6, держава повинна вжити заходів для 

відновлення його конвенційних прав та свобод, і таке відновлення можливе у 

формі нового розгляду справи (див. п. 72 цього рішення).  

Отже, ми можемо зробити висновок, що в прецедентній практиці за ст. 1 

Першого протоколу Суд досить часто застосовує «margin of appreciation» при 

визначенні, чи дотримуються держави справедливого балансу між загальними 

інтересами суспільства та захистом індивідуальних прав власності.  

Концепція свободи розсуду в судовій практиці ст. 2 Першого протоколу 

до  Конвенції 

У ст. 2 Першого протоколу до Конвенції 1950 р. «Право на освіту» 

закріплено право кожної особи на освіту, і обов’язок держави поважати право 

батьків на забезпечення дітей такою освітою і навчанням, які враховують 

особливості їх релігії та світогляду [151, c. 89].  

У цьому контексті за державами визнається широка свобода розсуду 

стосовно ресурсів, які використовуються в освітній сфері (див. п. 3 Бельгійської 

справи про мови [356]) та заходів, які приймаються для регулювання освітніх 

процесів (див. п. 53 справи «Кьєлдсен, Буск Мадсен і Педерсен проти Данії» 

[303]).  

Зокрема, у рішенні по справі «Кьєлдсен, Буск Мадсен і Педерсен проти 

Данії» Суд зазначив, що до його компетенції не входять встановлення правил та 

регулювання освітнього процесу, які відносяться, в принципі, до розсуду 

відповідної держави-учасниці Конвенції. На думку Суду, відмінності в 

національній практиці в цій сфері можуть бути виправданими, залежно від 

окремої країни та епохи. Але він також наголосив, що ч. 2 ст. 2 Першого 

протоколу до Конвенції встановлює певні обмеження для держави-учасниці, 

яких вона повинна дотримуватися: обов’язковий об’єктивний характер 

інформації та знань, які включені до навчальних програм, і заборона державної 



108 

пропаганди ідеології, яка може розцінюватися як неповага до релігійних та 

філософських переконань батьків [303].   

Практика ЄСПЛ свідчить про те, що до обов’язків держави не входить 

встановлення вибіркового шкільного навчання або певний вид освіти для 

дорослих.  

Суд також зауважив, що невиправданим є створення шкіл, в яких 

навчання проводиться згідно із певними релігійними переконаннями, або таких, 

де навчання ведеться лише певною мовою [356]. 

Заслуговує уваги й прецедентне право Суду, в якому він досліджує обсяг 

розсуду держави щодо права на освіту дітей, які належать до певних 

національностей, та їх навчання в спеціальних школах.  

Так, Суд застосувував концепцію «margin of appreciation», розглядаючи 

заяви про порушення права, гарантованого ст. 2 Першого протоколу, стосовно 

дітей національності рома.  

У справі «D. H. та інші проти Чеської Республіки» заявники звернулися 

до Суду, вказавши у своїй заяві, що та широка свобода розсуду уряду Чехії, яку 

застосувала Велика Палата для обґрунтування правомірності дій держави-

відповідача, не може бути виправдана, і Суд повинен зважати на серйозність 

порушень конвенційних прав та свобод, особливо тому, що він постійно 

нагадує в своїх рішеннях про важливість боротьби проти расової та етнічної 

дискримінації (п. 139). Суд дійшов висновку, що дійсно мало місце порушення 

ст. 14 Конвенції у поєднанні з ст. 2 Першого протоколу, і зазначив, що хоча 

держава й користується розсудом щодо можливого втручання в конвенційні 

права, процедурні гарантії, доступні особі, відіграють важливу роль в оцінці 

правомірності застосованого державою розсуду (п. 206).  

Суд також визнав, що у цій справі держава-відповідач не дотрималась 

зазначених гарантій щодо організації навчального процесу дітей національності 

рома, які відносяться до вразливої категорії населення. Тому такі дії держави 

були неправомірними, і в результаті них заявників помістили до шкіл для дітей 
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з психічними розладами, де навчання проводилося за більш спрощеною 

програмою, ніж у звичайних школах.  

У результаті, дітей національності рома позбавили можливості отримати 

освіту, яка б допомогла їм інтегруватися у суспільство. Також Суд звернув 

увагу, що уряд Чехії сам визнав обмежені можливості працевлаштування для 

випускників спеціальних шкіл порівняно із випускниками звичайних шкіл (п. 

207) [256].  

Подібну аргументацію Суд надав у справі «Оршуш та інші проти 

Хорватії». Суд встановив, що держава порушила ст. 14 Конвенції у поєднанні із 

ст. 2 Першого протоколу. У результаті дій держави-відповідача, дітей 

національності рома переводили до окремих класів, в яких навчальний процес 

вівся за спрощеною програмою.  

Враховуючи відсутність чітких критеріїв щодо можливості переводу до 

змішаних класів, заявники залишалися в класах, де навчалися тільки діти 

національності рома, протягом тривалого часу, інколи навіть протягом всього 

часу навчання в початковій школі (п. 182) [338].  

Отже, ми побачили, що Суд дійшов висновку про наявність у держав-

учасниць Конвенції досить широкої свободи розсуду в організації освітнього 

процесу, однак визнав, що вона повинна дотримуватися процедурних гарантій, 

передбачених ст. 2 Першого протоколу, для уникнення порушень конвенційних 

прав.  

Зазначимо, що при розгляді подібних справ Суд часто використовує тест 

на пропорційність для оцінки правомірності застосованого національного 

розсуду.   

Однак, якщо у справі «D. H. та інші проти Чеської Республіки» ЄСПЛ 

визнав, що мала місце дискримінація за ознаками раси, то в у справі «Оршуш та 

інші проти Хорватії» різне ставлення до учнів пояснювалося тим, що більшість 

дітей національності рома не мали достатнього рівня володіння хорватською 

мовою, якою вівся навчальний процес, і в цьому випадку не було порушено ст. 

14 у контексті ст. 2 Першого протоколу до Конвенції.  
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Суд зазначив, що така відмінність у рівні володіння мовою дозволяла 

державі ширшу свободу розсуду в освітній сфері. Крім того, такий розсуд може 

бути виправданим стосовно організації освітнього процесу для дітей з 

особливими потребами, включаючи створення спеціальних шкіл та класів [322].  

Отже, ми вважаємо, що зміст ст. 2 Першого протоколу до Конвенції 

1950 р. надає державам досить широку свободу розсуду, яка охоплює ресурси 

та організацію системи освіти. Така свобода розсуду держави допускається 

стосовно створення окремих класів, шкіл, спеціальних освітніх програм для 

організації навчання дітей з особливими потребами, але повинна 

реалізовуватися в межах, допустимих гарантіями захисту права на освіту, 

передбаченими зазначеною статтею.   

Концепція свободи розсуду в судовій практиці за ст. 3 Першого 

протоколу до Конвенції 

Відповідно до ст. 3 Першого протоколу за державами-учасницями 

закріплено обов’язок проведення вільних виборів, які організовуються з 

розумною періодичністю та проводяться шляхом таємного голосування. 

Умовою проведення таких виборів є вільне вираження думки народу, коли 

обирається законодавчий орган [151].  

У прецедентній практиці Суду за ст. 3 Першого протоколу також можна 

знайти рішення, в яких застосовується концепція «margin of appreciation». 

Зокрема, Суд визнав за державами-учасницями Конвенції широку свободу 

розсуду в регулюванні питань щодо права голосувати й балотуватися на 

виборах.  

Наведемо приклад визнання Судом такого національного розсуду в 

рішенні по справі «Джітонас та інші проти Греції».  

Суд визнав, що внутрішні правові розпорядження держав-учасниць 

Конвенції щодо права голосувати та балотуватися на виборах дійсно 

відносяться до широкої свободи національного розсуду. Але Суд здійснює 

нагляд за дотриманням вимог, визначених Першим протоколом до Конвенції, і, 

відповідно може оцінювати, чи були дії держави-учасниці пропорційними 
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поставленій меті, чи була ця мета законною, та до яких результатів призвело 

застосування державою свободи розсуду. Далі Суд конкретизував цю думку:  

«…держави користуються значною свободою, щоб встановити в їх 

конституційному порядку правила, які регулюють статус парламентарів, 

включаючи критерії дискваліфікації. Хоча … критерії – забезпечення 

незалежності членів парламенту, а також свободи вибору виборців – 

відрізняються залежно від історичних та політичних чинників, притаманних 

кожній державі. Кількість ситуацій, передбачених конституціями та 

законодавством про вибори в багатьох державах-членах Ради Європи, показує 

різноманітність можливого вибору в цій сфері. Однак жоден із цих критеріїв не 

повинен вважатися більш важливим, ніж будь-який інший, за умови, що він 

гарантує вираження волі народу шляхом проведення вільних, справедливих і 

регулярних виборів» (див. п. 39 рішення по цій справі) [277]. 

У справі «Віто Санто Санторо проти Італії», національні органи влади 

виключили заявника з місцевого реєстру виборців, тому що до нього були 

застосовані запобіжні заходи в ході кримінального провадження. Дослідивши 

обставини цієї справи, Суд визнав широкий національний розсуд щодо 

критеріїв дискваліфікації на виборах. Він вказав, що хоча права осіб голосувати 

й балотуватися важливі, вони не є абсолютними. Оскільки ст. 3 Першого 

протоколу до Конвенції визнає їх, але не деталізує, до них можуть 

застосовуватися певні обмеження (п. 54).  

Далі Суд надав доводи, аналогічні до наведених вище у «Джітонас та 

інші проти Греції») [389]. 

Отже, наведені прецеденти дають нам підстави стверджувати, що з 

питань організації виборчого процесу, включаючи критерії для дискваліфікації, 

за державами ЄСПЛ визнається широка свобода розсуду.  

У справі «Метью-Мохін та Клерфейт проти Бельгії» Суд звернув увагу 

на метод обрання «законодавчої влади». У його рішенні визначено, що пункти 

1-3 ст. 3 Першого протоколу до Конвенції  передбачають лише «вільні» вибори, 

які повинні відбуватися через розумні проміжки часу, шляхом таємного 
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голосування, та за умов, які забезпечать вільне вираження думки народу. Із 

врахуванням цього, ст. 3 Першого протоколу не створює жодних зобов'язань 

щодо запровадження конкретного виду виборчої системи.  

Суд також визнав, що в даному випадку держави-учасниці Конвенції 

володіють широким розсудом, оскільки їхнє виборче законодавство має свої 

особливості (див. п. 54) [323]. 

Отже, широка свобода національного розсуду в контексті ст.3 Першого 

протоколу застосовується й щодо обрання виду виборчої системи.   

У справі «Йумак і Садак проти Туреччини» Суд дійшов висновку, що не 

було порушено ст. 3 Першого протоколу до Конвенції, і що не було 

зловживання свободою розсуду з боку Туреччини (заявники балотувалися як 

кандидати від політичної партії на парламентських виборах, але не пройшли в 

парламент, тому що в масштабах країни не набрали обов’язкових десять 

відсотків голосів виборців) [402]. 

Проте Суд зважає на те, чи були дії держави-відповідача пропорційними 

при дискваліфікації. Зокрема, у справі «Краснов і Скуратов проти Російської 

Федерації» [307], в якій розглядалися критерії дискваліфікації, ЄСПЛ 

встановив, що дискваліфікація одного із заявників, яка відбулася через надання 

ним начебто недостовірної інформації про місце роботи та участь в партії, була 

неправомірною, оскільки в органів влади Російської Федерації не було 

відповідних і достатніх підстав для прийняття такого рішення.  

Щодо інших критеріїв дискваліфікації, у справі «Саруханян проти 

Вірменії» Суд визнав неправомірною дискваліфікацію на тій підставі, що 

заявник надав недостовірну інформацію про свій майновий стан. Такі дії 

держави Суд вважав непропорційними законній меті, та зауважив наступне. 

Завданням Конвенції, яка є інструментом для захисту прав та свобод людини, є 

тлумачення та застосування її положень таким чином, щоб вони були 

практичними й ефективними, а не теоретичними. Хоча право балотуватися на 

виборах і гарантується ст. 3 Першого протоколу, і є складовою дійсно 

демократичного режиму, воно не є абсолютним. Тому держава може 
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застосовувати розсуд для дискваліфікації кандидата, який не відповідає 

необхідним критеріям. Своєю чергою, ці критерії повинні застосуватися 

державою без зловживання (п. 40) [362].  

Ми також зауважили, що Суд визнає можливість обмеження виборчого 

права осіб, які знаходяться в місцях позбавлення волі, яке повинне проходити 

тест на пропорційність, тому що повна заборона держави таким особам 

скористатися виборчим правом буде зловживанням свободою розсуду.  

Зокрема, таку думку висловив Суд у справі «Гірст проти Сполученого 

Королівства». Більш того, Суд підкреслив, що в цілому в'язні продовжують 

користуватися всіма конвенційними правами та свободами (заборона катування 

та жорстокого поводження, право на повагу до приватного життя, свобода 

віросповідання тощо), крім права на свободу, якщо їхнє ув’язнення відповідає 

вимогам ст. 5 Конвенції (див. п. 69) [290].  

Подібну аргументацію Суду можна знайти у справі «Кампаньяна проти 

Італії», в якій Суд знову підкреслив, що обмеження виборчого права повинне 

бути пропорційним поставленій законній цілі.  

Суд також наголосив, що процедура банкрутства відноситься до 

цивільного, а не кримінального права. Відповідно, вжитий державою-

відповідачем до заявника захід Суд вважав таким, що був непропорційним 

поставленій законній цілі (визначити відповідальність особи у справі про 

банкрутство), і єдиною його метою було позбавити осіб, яких оголосили 

банкрутами, права голосувати просто тому, що вони були 

неплатоспроможними. При цьому національні органи влади не враховували, чи 

дійсно такі особи скоїли злочин (див. пункти 48-49) [242].  

Отже, ми дійшли висновку, що, застосовуючи концепцію «margin of 

appreciation» щодо ст. 3 Першого протоколу до Конвенції, ЄСПЛ  визнає за 

державам-учасницям переважно широку свободу розсуду стосовно виборчого 

права (право голосувати і балотуватися на виборах, включаючи критерії для 

дискваліфікації) та обрання виду виборчої системи, враховуючи особливості 

виборчого законодавства держав-учасниць Конвенції 1950 р.  
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Заслуговує на увагу також практика застосування ЄСПЛ концепції 

«margin of appreciation» щодо таких статей Конвенції як, зокрема, статті 2 

та 3, які гарантують абсолютні права.  

Як приклад можна навести справу «Претті проти Сполученого 

Королівства», коли на розгляд Суду виносилось питання про право на життя, 

проте в протилежному контексті – про право на допомогу в самогубстві 

заявниці. Вона страждала від невиліковної хвороби, яка швидко прогресувала. 

Заявниця не могла вчинити самогубство сама, тому що майже все її тіло було 

паралізоване. Тоді вона звернулась до британських органів влади з проханням 

не притягати до кримінальної відповідальності її чоловіка, який за її бажанням 

міг допомогти їй вчинити суїцид (за чинним у той час законодавством 

Сполучено Королівства, допомога у вчиненні суїциду кваліфікувалась як 

злочин), у чому їй було відмовлено.  

Приймаючи рішення по цій справі, ЄСПЛ відмовився визнати право на 

смерть за ст. 2 Конвенції. Він не застосовував свободу розсуду прямо в тексті 

рішення, однак зауважив, що в даному питанні в державах-учасницях Конвенції 

немає єдиного бачення (консенсусу) з питання допомоги людині у вчиненні 

самогубства, тому держава-відповідач може користуватися  ширшим розсудом 

(п. 41) [348].   

У рішенні по справі «Во проти Франції» Суд визнав наступне: «В 

європейських межах… питання природи і статусу ембріону і (чи) плоду не 

призвело до створення консенсусу… не дивлячись на виникнення елементів 

охорони останнього (останніх) у зв’язку з досягненням науки, майбутніми 

наслідками досягнень в галузі генної інженерії, штучного запліднення і дослідів 

із зародками. У цьому розумінні, єдиним загальним знаменником для держав 

може слугувати факт належності до людського роду. Саме можливість і 

здатність цієї істоти перетворитися в особистість, яка, до речі, захищена 

цивільним правом у багатьох державах, як у Франції, у сфері спадкування і 

заповітів, так і в Сполученому Королівстві…, повинні бути захищені заради 
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людської гідності, але, не перетворюючи її при цьому в «особистість», яка 

володіє «правом на життя» з точки зору ст. 2 Конвенції» [392].  

Тобто, ми можемо зробити висновок, що в такій досить чутливій сфері 

суспільних відносин, як права ембріону людини, може застосовуватися широка 

свобода розсуду держави, оскільки немає узгодженої європейської практики із 

захисту таких прав.   

У справі «Прайс проти Сполученого Королівства» [349] Суд визнав 

порушенням ст. 3 Конвенції: під вартою утримувалася особа, позбавлена 

кінцівок, яка не могла обслуговувати себе сама, у тому числі й при виконанні 

звичайних гігієнічних процедур, що спричиняло їй значні тілесні й душевні 

страждання.  

Суд визнав порушення ст. 3 і зазначив, що утримання під вартою іншої 

особи, в якої немає видимих ознак інвалідності, в таких же умовах, не було б 

порушенням норм Конвенції з боку держави.  

Як бачимо, хоча держава й обирає самостійно, як вона реалізує свої 

функції щодо питань, пов’язаних із утриманням осіб під вартою, вона все ж 

повинна дотримуватися гарантій захисту прав, втілених в ст. 3 Конвенції, 

враховуючи обставини кожної окремої справи, і її розсуд не є необмеженим.  

С.Шевчук звертає увагу на доводи Суду у справі «Калашніков проти 

Росії», що в контексті ст. 3 Конвенції держава відповідальна за забезпечення 

умов утримання під вартою, які сумісні з повагою до людської гідності. При 

цьому необхідно уникати ситуацій, коли особі можуть завдати надмірні 

страждання чи труднощі, «сила яких перевищує неминучий рівень страждань, 

який є характерним для перебування під вартою, і щоб, враховуючи умови 

ув’язнення, забезпечувався належний стан здоров’я і самопочуття» (див. п. 95 

рішення) [212, c. 91; 300].  

У справі «Ранінен проти Фінляндії» ЄСПЛ стверджує, що «одягання 

наручників зазвичай не становить порушення ст.3 Конвенції, якщо цей захід 

застосовується в межах законного арешту і тримання під вартою, і якщо він не 

супроводжувався використанням сили або публічним приниженням, що 
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перевищує необхідні межі за таких обставин. У цьому контексті важливо 

встановити, чи є причини вважати, що зазначена особа протидіятиме арешту 

або спробує заподіяти шкоду або тиск на свідків. У даному випадку принцип 

пропорційності був дотриманий з боку держави (див. пункти 52-59) [351].  

На противагу цій справі, в якій очевидним є дотримання конвенційних 

прав за ст. 3, проаналізуємо справу «Яллох проти Німеччини».  

У ній Суд визнав, що порушенням ст. 3 Конвенції було медичне 

втручання, оскільки заявника змусили вжити медикаменти з метою отримання 

доказів. На думку Суду, «компетентні органи завдали заявнику тяжкого 

втручання у його фізичну та психічну цілісність проти його волі». Суд дійшов 

висновку, що такі дії представників держави були неправомірними, тому що 

вони проводилися не для лікування, а для отримання доказів [298]. 

У постанові по справі «Т. проти Сполученого Королівства» Суд визнав, 

що в Європі ще немає загального консенсусу щодо мінімального віку настання 

кримінальної відповідальності, і у відповідних міжнародних документах не 

виявлено жодної очевидної тенденції. ЄСПЛ зауважив, що не існувало жодної 

чіткої норми, загальної для держав-членів Ради Європи, стосовно мінімального 

віку, з якого можливе настання кримінальної відповідальності. Суд зробив 

висновок, що притягнення до кримінальної відповідальності заявника, якому на 

момент скоєння злочину було десять років, у цій справі не складає порушення 

ст. 3 Конвенції (пункти 71-72) [384].  

Тому ми дійшли висновку, що стосовно визначення віку, з якого настає 

кримінальна відповідальність, Суд визнає за державами певну свободу розсуду, 

оскільки немає європейського консенсусу з цього питання.  

Говорячи про межі застосування державою свободи розсуду в контексті 

ст. 3, варто також згадати про Правило 39 Регламенту ЄСПЛ «Тимчасові 

заходи». Відповідно до нього, ЄСПЛ може за власною ініціативою, або 

отримавши звернення однієї із держав-учасниць Конвенції 1950 р., або будь-

якої особи, якої це стосується, – вказати державі на тимчасові заходи, які 
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повинні бути вжиті нею для належного здійснення провадження в окремій 

справі [163, c. 310].  

Якщо звернутися до практики ЄСПЛ по справам, які стосуються 

екстрадиції, щодо яких можуть подаватися заяви за процедурою Правила 39, то, 

на нашу думку, Судом визнається за державою обмежена свобода розсуду. 

Конкретизуємо це твердження: при застосуванні тимчасових заходів, Суд 

повідомляє відповідну державу-учасницю про конкретні заходи, яких 

необхідно вжити в терміновому порядку для уникнення втручання в 

конвенційні права.  

Зокрема, такі заходи можуть стосуватися недопущення екстрадиції 

особи в державу, яка надіслала запит про її видачу, враховуючи серйозні 

ризики, що там вона зазнає катування чи іншого жорстокого поводження.  

Також тимчасові заходи за Правилом 39 можуть стосуватися 

забезпечення особи необхідною медичною допомогою, яка недоступна в місці 

утримання під вартою тощо.  

Варто зазначити, що хоча механізми захисту прав людини за 

процедурою Правила 39 в справах про екстрадицію переважно є ефективними, 

все ж вони не знімають із держави-відповідача відповідальності за належне 

виконання нею зобов’язань за іншими, ніж Конвенція 1950 р., міжнародними 

договорами, учасницею яких вона є. Зокрема, це стосується Конвенції проти 

катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, 

видів поводження і покарання 1984 р.  

Крім того, Конвенція ООН про статус біженців 1951 р. містить принцип  

«non-refoulement», яким заборонено вислання та примусове повернення 

біженців до країн, де їхнє життя та свобода будуть у небезпеці через їх расу, 

релігію, громадянство (національність), належність до певної соціальної групи 

або політичні переконання.   

Отже, підсумовуючи наші дослідження щодо застосування Судом 

концепції «margin of appreciation» при розгляді справ за статтями 2 та 3 

Конвенції, зазначимо, що за державою визнається певна свобода розсуду, обсяг 
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якої залежить від обставин конкретної справи. При реалізації національного 

розсуду держава повинна діяти в межах таких критеріїв застосування свободи 

розсуду, як передбаченість законом, законні цілі та необхідність у 

демократичному суспільстві, і дотримуватись своїх зобов’язань за 

міжнародними договорами у сфері захисту прав людини.  

Пошуку такого балансу сприяють і пілотні рішення ЄСПЛ.  

Зокрема, у справі «Броньовскі проти Польщі» Суд визнав, що питання, 

яке становить суспільний інтерес, вимагає від держави реагувати вчасно, 

доцільно та послідовно.  

У цій справі Суд зауважив, що системні порушення прав та свобод 

людини відбуваються, «якщо факти у справі розкривають наявність у 

відповідній системі дефектів, внаслідок яких певному колу осіб було 

відмовлено або досі відмовляється в користуванні» правами, і якщо виявлені «в 

національному праві та правозастосовній практиці дефекти … можуть 

спричинити численні наступні заяви».
 

При цьому Суд наголосив, що 

порушення конвенційних норм, яке мало місце в цій справі, було широко 

розповсюдженим, і причини його появи пов’язані з проблемами 

функціонування національного законодавства Польщі й адміністративною 

практикою [241].  

Звернемо увагу на доводи ЄСПЛ по цій справі, які стосуються свободи 

розсуду держави щодо вибору заходів виправлення системних порушень прав 

людини. Зокрема, Суд наголосив на тому, що державою-відповідачем повинні 

бути вжиті заходи загального характеру і застосовано адміністративну 

практику, які сприятимуть подоланню тих системних проблем, що 

перешкоджали особам користуватися їхніми конвенційними правами та 

свободами.    

Як слушно зауважує Л. Вільдхабер, наслідком рішення ЄСПЛ по справі 

«Броньовскі проти Польщі» стало те, що заяви, які були подані до Суду з 

приводу аналогічних порушень конвенційних норм, не розглядалися до 
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застосування державою-відповідачем відповідних заходів загального характеру 

[41]. 

А починаючи приблизно з 2008 р., Суд почав часто виносити так звані 

квазі-пілотні рішення, в яких йшлося про вжиття загальних заходів.  

Так, у справі «Славомир Мусял проти Польщі» Суд наказав невідкладно 

вжити необхідні законодавчі та адміністративні заходи, щоб забезпечити 

належні умови утримання під вартою.  

Суд повторив, що згідно зі ст. 46 Конвенції, висновок ЄСПЛ про 

порушення конвенційних прав та свобод накладає на державу-відповідача 

зобов'язання не лише сплатити матеріальну компенсацію за завдану шкоду, 

відповідно до ст. 41, але також обрати відповідні загальні та, якщо доцільно, 

індивідуальні правові заходи для відновлення порушеного права. Реалізація 

таких заходів у національному законодавстві та практиці повинна відбуватися 

під наглядом Комітету міністрів Ради Європи [371].   

Також у справі «Харченко проти України» [302] Суд повторив свою 

думку щодо проблемних питань обрання й продовження такого запобіжного 

заходу як тримання під вартою протягом досудового та судового слідства, і 

Україні давалося шість місяців на реформування кримінального процесу.  

Тому ми дійшли висновку, що в цьому рішенні Суд визнав за 

національним органам влади України широку свободу розсуду з метою 

усунення та попередження системних порушень конвенційних прав та свобод.  

Отже, підсумовуючи дослідження в питанні «Застосування концепції 

«margin of appreciation» в прецедентній практиці Європейського суду з прав 

людини»,  зауважимо, що ми з’ясували застосування концепції «margin of 

appreciation» в прецедентній практиці Суду за окремими статтями Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.: ст. 15, ст. 5, ст. 6, 

статтями 8-11, ст. 14, та статтями 1-3 Першого протоколу до Конвенції, а також 

можливість її застосування щодо статей 2 та 3 Конвенції.  

Враховуючи наведене вище, ми можемо зробити висновок, що 

прецедентне право ЄСПЛ розвивається в світлі умов сьогодення, що надає 
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правам людини конкретизацію, наповнює їх новим змістом, та сприяє 

універсалізації їх розуміння на регіональному й міжнародному рівнях.  

Досить часто Суд, рекомендуючи державі вжити заходи загального 

характеру, щоб виправити існуюче порушення і попередити подібні порушення 

в майбутньому, не вказує, які саме засоби треба використовувати для цієї мети.  

Тобто ми бачимо, що держава користується свободою розсуду у виборі 

таких засобів.  

Застосування концепції «margin of appreciation» ЄСПЛ – це її 

використання в прецедентній практиці Суду, яка розвивається за прецедентним 

принципом. Концепція свободи розсуду допомагає Суду об’єктивно оцінити 

правову систему держави-учасниці Конвенції та сприяти реалізації 

міжнародних стандартів у сфері захисту прав людини.  

Концепція свободи розсуду в судовій практиці ЄСПЛ може 

застосовуватися до таких статей як, зокрема, ст. 15, ст. 5, ст. 6, статей 8-11, ст. 

14 Конвенції, статей 1-3 Першого протоколу до Конвенції, і рідше 

застосовуються до інших статей Конвенції (ст. 2, ст. 3 тощо). Щодо ст. 15, то із 

справ «Греція проти Сполученого Королівства», «Бранніган та МакБрайд проти 

Сполученого Королівства», «Ірландія проти Сполученого Королівства» та 

інших випливає, що рішення національних органів влади, зокрема судів, які 

обмежують конвенційні права та свободи людини, але використовуються для 

відвернення та подолання критичної ситуації, є виправданими з точки зору 

ЄСПЛ.  

Такі рішення зазвичай є втіленням ширшої свободи національного 

розсуду, і Суд визначає, чи вийшли держави-учасниці Конвенції за межі 

заходів, які були дійсно необхідними та виправданими в умовах надзвичайної 

ситуації, яка призвела до відступу держави від її зобов’язань за Конвенцією та 

Протоколами до неї. Суд також враховує причини, які призвели до 

надзвичайного стану, та його тривалість. 
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Таким чином, Суд через свої прецедентні рішення впливає на 

національні правопорядки держав-членів Ради Європи, що призводить до 

узгодження їх правових систем із положеннями Конвенції та Протоколів до неї.  

Виконання рішень ЄСПЛ державою-відповідачем відбувається за 

допомогою засобів, які обираються на її розсуд, і може включати: відновлення 

порушених прав та свобод людини, виплату грошової компенсації за завдану 

шкоду, внесення змін у національне законодавство, вжиття заходів для 

попередження таких порушень у майбутньому. 

 

2.4. Концепція «margin of appreciation» й реформування 

Європейського суду з прав людини 

За час свого існування Суд зазнавав декількох реформ, найсуттєвіші з 

яких було запроваджено Протоколом № 11 до Конвенції, за яким він став 

постійно діючим органом і об’єднав функції попереднього Суду та 

Європейської комісії з прав людини, а також було дозволено заявникам 

передавати свої справи безпосередньо до Суду, та Протоколом № 14.  

Останній вніс наступні зміни в функціонування конвенційної системи: 

судді обираються на дев’ять років без права переобрання; стало можливим 

одноособове засідання Суду, і судді, які засідають одноособово, мають право 

визнати заяву неприйнятною; введено такий новий критерій прийнятності як 

завдання істотної шкоди заявникові; передбачено роботу з однотипними 

справами.  

Метою цих змін було надання Суду гнучкості в роботі, щоб 

розвантажити його процесуально і дати змогу зосередитися на найважливіших 

справах, які потребують ретельного вивчення. 

На нашу думку, концепцію «margin of appreciation» можна знайти в 

положеннях Протоколу № 14 та Конвенції із змінами, внесеними даним 

Протоколом [13, c. 345], які наводяться нижче.  



122 

Діяльність ЄСПЛ виражається у його прецедентному праві. Відповідно 

до ст. 8 Протоколу № 14 щодо нової редакції п. 1 (b) ст. 28 Конвенції, Суд 

використовує термін «усталена практика Суду».  

Як бачимо, встановлення «усталеної практики Суду», з одного боку, 

звужує межі свободи розсуду правозастосувальних органів держав-членів Ради 

Європи, оскільки вони повинні дотримуватись певних стандартів поведінки у 

визначеній сфері суспільних відносин, а з іншого – збільшує їх відповідальність 

щодо реалізації положень Конвенції, що дає державі ширшу свободу розсуду 

при виборі засобів ефективного захисту прав та свобод людини.   

Стаття 12 Протоколу № 14 зафіксувала, в певній мірі, зобов’язання зі 

свободи розсуду. Відповідно до неї вводяться зміни до п. 3 ст. 35 Конвенції, яка 

викладається в такій редакції: «b) … заявник не зазнав суттєвої шкоди, якщо 

тільки повага до прав людини, гарантованих Конвенцією та протоколами до 

неї, не вимагає розгляду заяви по суті, а також за умови, що на цій підставі не 

може бути відхилена жодна справа, яку національний суд не розглянув 

належним чином».  

Тобто, фактично за державами визнається свобода розсуду в здійсненні 

національного судочинства, однак за умови дотримання конвенційних норм. 

Ми розцінюємо це як прояв концепції «margin of appreciation», коли 

національний суддя користується розсудом щодо вибору з низки можливих 

заходів правового захисту саме того, який покликаний надати кращий захист 

прав людини. 

У ст. 12 Протоколу № 14 також визначено вимоги, які дозволяють 

уникнути можливого зловживання розсудом з боку держави, а саме: 

вичерпання національних засобів правового захисту, та забезпечення 

ефективного національного механізму судового оскарження.  

Невжиття державами-членами Ради Європи заходів для запобігання 

порушень прав людини, як на структурному, так і на системному рівнях, 

призводить до великої кількості заяв, які очікують на розгляд Суду. І ми 
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розглядаємо таку практику як свідчення того, що держави не застосовують 

концепцію свободи розсуду належним чином. 

Протоколом № 14 передбачено ще одну процедуру, спрямовану на 

посилення ефективності роботи Суду.  

Так, Комісару Ради Європи з прав людини було надано право виступати 

в Суді як третя сторона (Конвенцію доповнено п. 3 ст. 36 відповідно до ст. 13 

Протоколу № 14).  

Відтак «інститут Комісара з прав людини є мостом між Радою Європи та 

державами-членами» [164].  

Зокрема, Комісар може допомагати державам-членам Ради Європи в 

розробці заходів для реалізації на національному рівні Конвенції 1950 р. та 

Протоколів до неї, вказувати на можливі складнощі в процесі такої реалізації і 

пропонувати шляхи їх подолання. Комісар співпрацює з різними суб’єктами в 

галузі захисту прав людини задля обізнаності з поточною ситуацією в 

конкретній країні та надання пропозицій із виправлення існуючих правових 

недоліків. Офісом Комісара організовуються навчальні візити та різноманітні 

проекти, спрямовані на вивчення та обмін кращим досвідом із захисту прав 

людини між державами-членами Ради Європи.      

Таким чином, ми побачили як інститут Комісара Ради Європи з прав 

людини, користуючись у своїх рекомендаціях концепцією «margin of 

appreciation», може сприяти застосуванню національними органами влади 

держав-учасниць даної концепції належним чином відповідно до європейських 

стандартів захисту прав людини.  

Як вірно зазначив колишній Голова ЄСПЛ Р. Ріссдал, «… у галузі 

демократичного захисту окремих осіб та інститутів, Суд став єдиним і 

найбільш важливим політико-правовим знаменником для держав європейського 

континенту в найширшому географічному ареалі» [93, c. 13-14]. 

М. Антонович зазначає, що Протокол № 14 до Конвенції 1950 р. 

передбачає зміни до ст. 59, згідно з якими «до цієї Конвенції може приєднатися 
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Європейський Союз» (п. 2 ст. 59 Конвенції та відповідно ст. 17 Протоколу № 14 

до Конвенції) [19, c. 220].  

Доктор юридичних наук М. Дамірлі також звертає увагу на ці зміни, 

підкреслюючи, що хоча фактично Європейський Союз зробив повну рецепцію 

Конвенції 1950 р., однак юридично це має відбутися після приєднання до 

Конвенції [48, c. 100]. 

Отже, змінені конвенційні положення є важливими як в системі права 

Ради Європи, так і в системі європейського права.  

Ми вважаємо, що застосування концепції «margin of appreciation» в 

результаті такого об’єднання може звузити свободу розсуду держав, але 

підвищить їх відповідальність щодо захисту прав і свобод людини.  

З 2010 р. було скликано декілька конференції високого рівня про 

майбутнє Суду, які стосувались питань гарантування довгострокової 

ефективності конвенційної системи.  

Серед рекомендацій Інтерлакенської конференції 2010 р. є положення 

про відповідальність держав-учасниць у застосуванні Конвенції на 

національному рівні як основного «інструменту європейського публічного 

порядку». Держав-учасниць закликають «максимально робити висновки з 

рішень Суду, що встановлюють порушення Конвенції іншою державою, 

особливо тоді, коли у правовій системі іншої держави існують ті ж самі 

проблеми» (принцип erga omnes), а ЄСПЛ в своїй роботі повинен і далі 

керуватися наступним: «Мета цієї Конвенції полягає у захисті не теоретичних і 

ефемерних прав, а прав конкретних і дійсних» («Artico v. Italy», рішення від 13 

травня 1980 р.) [78, c. 73]. 

Досить цінною є також пропозиція в Ізмірській Декларації від 27 квітня 

2011 р., щоб Комітет міністрів Ради Європи вивчив можливість запровадження 

процедури звернення національних судів до ЄСПЛ за консультативними 

висновками щодо застосування та тлумачення Конвенції та прецедентного 

права ЄСПЛ [214, c. 124, 128-129]. 
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Результатом цих конференцій стало, між іншим, прийняття Протоколів 

№ 15 і № 16 до Конвенції. 

Протокол № 15, прийнятий в 2013 р., вносить в преамбулу до Конвенції  

посилання на принцип субсидіарності, відповідно до якого на держави 

покладається основна відповідальність щодо забезпечення прав і свобод, 

гарантованих Конвенцією і Протоколами до неї. Зазначено, що при цьому вони 

користуються свободою розсуду («margin of appreciation»), нагляд за 

реалізацією якої здійснюється ЄСПЛ.  

Таким чином, в Протоколі № 15 концепція свободи розсуду держав 

набула формального закріплення, і її реалізація тісно пов’язана із так званим 

європейським наглядом з боку ЄСПЛ.  

Щодо Протоколу № 16, то його також було прийнято в 2013 р. 

Відповідно до нього, найвищі суди і трибунали держав-учасниць Конвенції 

можуть звернутися до Суду з проханням про консультативні висновки щодо 

тлумачення або застосування прав і свобод, визначених у Конвенції або 

Протоколах до неї [294]. 

На нашу думку, можливість такого звернення теж у певній мірі є 

проявом «margin of appreciation», оскільки держави можуть скористатися 

розсудом щодо звернення до Суду за роз’ясненнями, що сприятиме кращому 

розумінню та застосуванню ними конвенційних норм.  

Таким чином, із часу відкриття Суду в 1959 р., держави-члени Ради 

Європи прийняли ряд Протоколів до Конвенції 1950 р. з метою вдосконалення 

та зміцнення її контрольного механізму. Однак реформування Суду, яке 

пов’язане із темою нашого дослідження – концепцією «margin of appreciation», 

відбулося в 2010 р. за Протоколом № 14.  Ці зміни, які стосуються свободи 

розсуду, полягають насамперед у запровадженні заходів для роботи з 

однотипними справами, предметом яких є «усталена практика» Суду, 

нормативному закріпленні обов’язку певного обсягу свободи розсуду держав, 

введенні положення про право Комісара Ради Європи з прав людини виступати 
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перед Судом як третя сторона, доповненні тексту Конвенції про можливе 

приєднання до неї ЄС тощо.  

Щодо наступного розвитку практики ЄСПЛ, варто згадати про Протокол 

№ 15 від 2013 р., який містить посилання на «margin of appreciation», що, на 

нашу думку, свідчить про важливість застосування цієї концепції в 

ефективному захисті прав та свобод людини.  

Водночас Протокол № 16 дає можливість державам-членам Ради Європи 

реалізувати розсуд для покращення внутрішньодержавного захисту 

конвенційних прав та свобод.  

Отже, застосування концепції «margin of appreciation» в прецедентній 

практиці ЄСПЛ допомагає не лише вирішити конкретну справу й відновити 

порушені права заявників, а й вдосконалити національне законодавство з метою 

недопущення порушень прав та свобод людини в майбутньому. 

  Отже, підсумовуючи дослідження, викладені в Розділі 2 цієї дисертації, 

ми дійшли таких висновків.  

Найбільшого поширення і розвитку концепція «свободи розсуду 

держав» набула в судовій практиці ЄСПЛ. Причиною цього є існування в 

державах-членах Ради Європи відмінностей у специфічних і чутливих сферах 

людського життя, які не підлягають правовій уніфікації, такі як: релігійні 

переконання, особливості моралі та етики відповідного соціуму, національні та 

етнічні звичаї, традиції і ритуали, особливості правової культури і 

правосвідомості відповідного народу тощо.  

До вказаних особливостей варто додати історико-політичні відмінності 

між державами регіону: після входження до складу Ради Європи 

посттоталітарних держав Центральної і Східної Європи у цілому ряді рішень 

ЄСПЛ визнав необхідність врахування їх правового та політико-історичного 

спадку та надання їм свободи розсуду у сферах, на які він здійснив особливо 

відчутний вплив. Таким чином концепція «margin of appreciation» в практиці 

ЄСПЛ базується на існуванні чутливих морально-етичних та історико-

політичних відмінностей між державами-членами Ради Європи. 
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У цьому концепція «margin of appreciation» є противагою поняттю 

«європейського правового консенсусу» – однакового розуміння та 

одноманітного й уніфікованого правового підходу до застосування норм 

захисту прав людини усіма державами-членами Ради Європи.    

  Під концепцією свободи розсуду в практиці ЄСПЛ розуміється право 

держави здійснювати втручання в права і свободи, гарантовані Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод та Протоколами до неї, якщо для 

цього існують розумні і достатні підстави. Таке право держави передбачене 

положеннями Конвенції 1950 р. і вимагає від держави дотримання певних 

вимог, зокрема, дотримання принципу пропорційності і ефективного захисту 

конвенційних прав і свобод людини.  

  Ідея концепції полягає в тому, що держава на свій розсуд може 

встановлювати баланс між правами окремої особи та суспільними інтересами. 

Держава-учасниця Конвенції може втручатися у права та свободи людини, 

гарантовані Конвенцією та Протоколами до неї, за умови наявності такої 

можливості в національному законодавстві і за наявності розумних і достатніх 

на це підстав; реалізуючи національний розсуд, держава повинна враховувати 

європейський нагляд з боку ЄСПЛ. 

Принциповими критеріями для застосування концепції «margin of 

appreciation», розробленими судовою практикою страсбурзьких органів, є 

передбаченість законом, законні цілі та необхідність в демократичному 

суспільстві. 

Під обсягом свободи розсуду розуміється кількість можливих 

альтернативних варіантів, з-поміж яких уповноважені національні 

правозастосувальні суб’єкти можуть обрати певне рішення. Таке рішення 

залежить від обставин, предмету, передумов конкретної справи, а також 

наявності чи відсутності спільної основи в законодавстві та практиці держав-

членів Ради Європи.  

Обсяг розсуду включає факт (фактичну сторону справи, що входить в 

компетенцію національних органів влади і судів) та національне право 
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(законодавство, тлумачення і застосування якого покладається, в першу чергу, 

на національні органи і суди держави-учасниці Конвенції).  

Межі свободи розсуду найчастіше визначаються як «певні» (за 

надзвичайних ситуацій) та «широкі» (щодо питань політичної організації, 

економіки, суспільної моралі тощо), залежно від предмета і підстав кожної 

конкретної справи, та правових і культурних традицій різних країн. 

Концепція має значний вплив на практику ЄСПЛ щодо прав та свобод за 

ст. 5, ст. 6, статтями 8-11, ст. 14, ст. 15 Конвенції, статтями 1-3 Першого 

протоколу до Конвенції, але менший вплив на інші конвенційні права. 

Ряд етапів реформування ЄСПЛ (зокрема Протоколами № 14-16 до 

Конвенції) призвів до посилення принципу його субсидіарності, відповідно до 

якого на держави має покладатися основна відповідальність щодо забезпечення 

прав і свобод, гарантованих Конвенцією і Протоколами до неї. Зокрема це 

забезпечується посиленням принципу свободи розсуду держав («margin of 

appreciation»), нагляд за реалізацією якої здійснюється ЄСПЛ.  
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Розділ 3. 

«MARGIN OF APPRECIATION» В НАЦІОНАЛЬНІЙ СУДОВІЙ 

ПРАКТИЦІ ДЕРЖАВ 

3.1. Концепція «margin of appreciation» в судочинстві України 

Україна ратифікувала Конвенцію про захист прав людини та основних 

свобод, Перший протокол та Протоколи № 2, 4, 7 та 11 до неї в 1997 р., а 

Протокол № 14 до Конвенції – в 2006 р.  

Таким чином, юрисдикція ЄСПЛ поширюється на Україну, і, відповідно, 

концепція «margin of appreciation», яка застосовується Судом, є актуальною для 

нашої держави.  

Кожного року до ЄСПЛ надходить значна кількість заяв проти України. 

Для порівняння, в 2016 р. Суд розглянув 4304 заяви проти України, і 18859 заяв 

ще знаходиться на розгляді станом на січень 2017 р. [386].  

Як слушно стверджує О. Льошенко, «європейська практика свідчить, що 

норми Конвенції найефективніше застосовуються тоді, коли вони 

безпосередньо включені у внутрішньодержавне право» [101, c. 77]. 

Однак ми вважаємо, що національна імплементація норм Конвенції 

повинна супроводжуватися її реалізацією на практиці. Саме таким чином 

дотримання європейських і міжнародних стандартів захисту прав людини буде 

дієвим, і дозволить забезпечити кращий захист конвенційних прав та свобод, 

що, відповідно, призведе до зменшення заяв проти України до ЄСПЛ [15, c. 29-

30].    

М. Рісний доводить, що визначення підстав, критеріїв і меж 

національного розсуду, яким користується держава при застосуванні 

конвенційних норм, є одним з найпроблемніших моментів в імплементації 

Конвенції в Україні та інших державах-членах Ради Європи. «Необхідність 

наділення таких органів досить широким розсудом щодо застосування окремих 

положень Конвенції обумовлена, зокрема, наступними причинами: 

необхідність пом’якшити втручання органів Ради Європи у традиційно 

внутрішню компетенцію держав-учасниць; більш високий рівень юридичної 
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компетентності державних органів, зумовлений кращою обізнаністю останніх з 

національною специфікою умов реалізації норм Конвенції, субсидіарна 

природа такої інституції як ЄСПЛ, що випливає із змісту ст. 19 Конвенції»
 
[166, 

c. 40].  

У пункті 1 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 

практику у справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 

березня 1995 р. № 4, Пленум Верховного Суду України постановив, що 

«Відповідно до ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України. Зокрема, до них належить ратифікована 

Верховною Радою України Конвенція про захист прав людини та основних 

свобод, яка, як і інші міжнародні договори, підлягає застосуванню при розгляді 

справ судами» [149].   

Тому ми приєднуємося до наступного твердження І. Ільченко: «З огляду 

на ч. 1 ст. 22 Конституції України, яка визначає, що «права і свободи людини і 

громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними», є всі підстави 

стверджувати, що у разі, коли гарантії прав людини, закріплені Конвенцією, з 

тієї чи іншої причини залишилися неповними в Конституції України, пріоритет 

отримують саме Конвенція та практика Європейського суду з прав людини. За 

наявності колізій між нормами національного законодавства України та 

Конвенції, пріоритетному застосуванню підлягають саме норми Конвенції як 

міжнародного договору» [72, c. 146]. 

Однак варто враховувати, що «при прийнятті нових законів або внесенні 

змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих 

прав і свобод» (див. ч. 3 ст. 22 Конституції України) [84, c. 7-8].  

Тобто при здійсненні розсуду в реалізації конвенційних норм, Україна 

повинна зважати на європейський нагляд з боку ЄСПЛ [6, c. 38].   

Беручи до уваги зазначені статті Основного Закону України, доктор 

юридичних наук С. Шевчук стверджує, що в Україні здійснено якісний перехід 

від доктрини «діалектичного дуалізму», характерної для адміністративно-
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командної системи, до принципової відкритості щодо міжнародного права на 

засадах моністичної доктрини, характерної для більшості держав-членів Ради 

Європи [213, c. 430]. 

Очевидним на його думку є й те, що рішення Європейського суду з прав 

людини безпосередньо впливають на розвиток правової системи як самої 

Конвенції, так і держав-членів Ради Європи [213, c. 430].  

Доктор юридичних наук, професор В. Буткевич, звернув увагу, що на 

практиці українські суди досить часто користуються свободою розсуду, коли 

застосовують обмеження до умовно обмежених прав, розуміючи таку свободу, 

як можливість приймати рішення дійсно на власний розсуд. Однак ЄСПЛ 

наголошує в своїх рішеннях, що свобода розсуду не дає права на будь-яке 

обмеження, оскільки існують певні критерії для оцінки виправданості й 

правомірності застосування такого обмеження [33, c. 38]. 

Як бачимо, В. Буткевич використовує термін «обмеження» щодо 

конвенційних прав, синонімом якого є «втручання» в конвенційні права – 

термін, який досліджувався вище в Розділі 2 цієї дисертаційної роботи.                                                                                                                                                

У 2006 р. набув чинності Закон України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини». Згідно із ст. 17 

цього Закону, Конвенція та практика Суду є джерелами права для судів України 

при розгляді справ [140, c. 14]. 

Серед вітчизняних вчених та юристів-практиків все частіше 

висловлюється думка, що реформуванню української правової системи 

відповідно до прецедентного права ЄСПЛ сприятиме в першу не внесення змін 

у національне законодавство, а узгодження практики застосування 

національними судами конвенційних норм  до практики ЄСПЛ [212, c. 89].  

С. Шевчук стверджує, що для досягнення цієї мети  національні суди 

України повинні кардинально переглянути свою роботу в сфері захисту 

конвенційних прав та свобод, і напрацювати практику, яка відповідатиме 

європейським стандартам. Своєю чергою, Суд повинен забезпечувати чітке 
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розуміння його прецедентного права, що можливо завдяки публікації 

практичних посібників, роз’яснень тощо [214, c. 128-129].  

Тому актуальність концепції свободи розсуду для правосуддя в Україні є 

очевидною, оскільки вона сприяє тлумаченню й застосуванню конвенційних 

норм при вирішенні конкретних справ, що позитивно впливає на розвиток 

національної правової системи. 

У цьому контексті, Г. Куц висловлює слушну думку: «Застосування 

міжнародно-правових норм значною мірою впливає на становлення 

правозахисної діяльності суду на більш високому рівні з одночасним 

підвищенням правового статусу судів і суддів як серед юридичної 

громадськості України, так і серед пересічних громадян, оскільки міжнародно-

правові норми і їх порівняно нетривале застосування в Україні заслужило 

повагу як до самих норм, так і до юридичних інституцій, які їх використовують 

для захисту прав людини» [91, c. 20].  

Відповідно, ми хотіли б навести приклад поміркованих меж свободи 

розсуду в рішеннях національних судів України. 

18 жовтня 2000 р. Конституційний Суд України розглянув справу про 

свободу утворення профспілок, і зазначив у своєму рішенні: «… статтею 11 

Конвенції, яка є частиною національного законодавства України, гарантується 

право людини на свободу об’єднання, зокрема, право створювати профспілки і 

вступати до них для захисту своїх інтересів. Здійснення цього права не підлягає 

жодним обмеженням, за винятком тих, які встановлені законом і є необхідними 

в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки чи 

громадського порядку або для захисту прав і свобод інших осіб» [63, c. 34].  

Конституційний Суд України в своїх рішеннях використовував і прямі 

посилання на текст Конвенції та Протоколів до неї, обґрунтовуючи 

застосування національного розсуду.  

Наприклад, у рішенні від 10 жовтня 2001 р. № 13-рп/2001, 

Конституційний Суд України вказав, що держава має право «вводити в дію такі 

закони, які, на її думку, є необхідними для здійснення контролю за 
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користуванням майном відповідно до загальних інтересів», аргументуючи таку 

позицію посиланням на ст. 1 Першого протоколу до Конвенції 1950 р.  

Конституційний Суд України також використав посилання на 

прецедентне право ЄСПЛ щодо свободи розсуду держави в регулюванні 

окремих сфер суспільного життя, за умови дотримання вимог пропорційності та 

забезпечення балансу приватних і суспільних інтересів, як це визначено ЄСПЛ 

у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» 1986 р.: «Не 

заперечуючи право держави встановлювати – у досить широких межах розсуду, 

відповідно до її внутрішньої законодавчої, соціальної, економічної політики чи 

з іншою метою – обмеження у користуванні об’єктами права власності з огляду 

на суспільний інтерес, потрібно мати на увазі, що ці обмеження, однак, не 

повинні призводити до позбавлення можливостей такого користування, тобто 

до повної їх втрати».  

Тому Конституційний Суд України визнав неконституційним положення 

закону про порядок повернення державою знецінених заощаджень громадян у 

колишньому СРСР, врахувавши, що в ньому не було передбачено «… 

конкретних етапів, термінів повернення заощаджень та обсягів бюджетних 

асигнувань», що могло «призвести до повної втрати громадянами своїх вкладів, 

тобто до порушення їх конституційного права власності» [74, c. 189-195].  

Отже, ми переконалися в тому, що, розглядаючи справи про 

конституційність національного законодавства та даючи його офіційне 

тлумачення, Конституційний Суд України посилався на рішення ЄСПЛ, 

винесені й проти інших держав-учасниць Конвенції, тобто діє erga omnes. 

 Таким чином,  Конституційний Суд України застосовував свободу 

розсуду у виборі джерел права для обґрунтування своєї позиції. 

На думку професора П. М. Рабіновича, «вплив практики застосування 

Страсбурзьким судом норм Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод людини 1950 р. на конституційне судочинство здійснюється шляхом 

врахування конституційними судами вказівок і оцінок Суду, наведених у його 

рішеннях у конкретних справах, а також врахування і впровадження 
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національним конституційним судочинством самих принципів, тобто 

концептуально-методологічних засад, судового захисту прав і свобод людини у 

процесі здійснення конституційної юрисдикції. Посилання на Конвенцію, а 

іноді й на практику Суду містяться у мотивувальних частинах багатьох рішень і 

висновків Конституційний Суд України. Це свідчить про те, що він враховує 

нормативні положення Конвенції як аргумент, складову частину своєї мотивації 

при визначенні змісту і меж конституційних гарантій основних прав і свобод 

людини і громадянина. Можна стверджувати також, що судді Конституційного 

Суду України сприймають правові позиції Суду щодо тлумачення Конвенції як 

своєрідний методологічний стандарт при формуванні власного розуміння 

змісту і меж індивідуальних прав і свобод, визнаних Конституцією України»
 

[158, c. 34-40].  

Верховний Суд України також враховує положення Конвенції при 

винесенні рішень.  

Зокрема, рішенням від 26 листопада 2008 р. [167] Верховний Суд 

України скасував рішення та ухвали місцевого та апеляційного судів і відмовив 

у задоволенні позову начальника Управління Міністерства внутрішніх справ у 

Житомирській області проти обласного осередку політичної партії про захист 

честі й гідності. При обґрунтуванні свого рішення, Верховний Суд України 

посилався на рішення ЄСПЛ «Нікула проти Фінляндії» та «Яновський проти 

Польщі», в яких ЄСПЛ вказав, що розсуд у критиці державних службовців має 

бути ширшим, ніж щодо звичайних громадян (Верховний Суд України 

використав посилання та аргументацію по цим рішенням із рішення 

Конституційного Суду України від 10 квітня 2003 р. №8-рп/2003) [168, c. 790]. 

Цікавою для дослідження є постанова Окружного адміністративного 

суду міста Києва від 24 березня 2015 р. по справі № 826/2411/15 [134], в якій 

суттєву увагу приділено співвідношенню свободи розсуду державних органів 

при виконанні ними своїх повноважень та захисту прав й законних інтересів 

особи. Справа стосується позову шукачки міжнародного захисту щодо 
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скасування рішення Державної міграційної служби України про відмову у 

визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.  

У даній постанові суд посилається на Рекомендацію № R (80) 2 Комітету 

Міністрів державам-членам стосовно реалізації адміністративними органами 

влади дискреційних повноважень від 11 березня 1980 р., відповідно до якої під 

дискреційним повноваженням розуміється повноваження, яке адміністративний 

орган, приймаючи рішення, може здійснювати з певною свободою розсуду, 

тобто, коли такий орган може обирати з кількох юридично допустимих рішень 

те, яке він вважає найкращим за даних обставин.  

Далі суд зазначає, що «адміністративний суд, перевіряючи рішення, дію 

чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень на відповідність закріпленим 

частиною 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України критеріям, 

не втручається у дискрецію (вільний розсуд) суб'єкта владних повноважень 

поза межами перевірки за названими критеріями. Завдання адміністративного 

судочинства полягає не у забезпеченні ефективності державного управління, а в 

гарантуванні дотримання вимог права, інакше було б порушено принцип 

розподілу влади. Принцип розподілу влади заперечує надання 

адміністративному суду адміністративно-дискреційних повноважень – єдиним 

критерієм здійснення правосуддя є право. Тому завданням адміністративного 

судочинства завжди є контроль законності. Перевірка доцільності переступає 

компетенцію адміністративного суду і виходить за межі завдання 

адміністративного судочинства».  

Таким чином, під дискреційними повноваженнями суд розуміє свободу 

адміністративного органу «при прийнятті рішення, тобто, коли у межах, які 

визначені законом, адміністративний орган має можливість самостійно (на 

власний розсуд) вибрати один з кількох варіантів рішення» [134].  

Також міститься висновок, що суд, «дотримуючись принципів 

законності, поділу влади, а також компетенції, визначеної Конституцією та 

законами України, не має права перебирати на себе повноваження 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
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біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту щодо 

вирішення питання про прийняття рішення про визнання біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту.  

Однак, в силу приписів ч. 2 ст. 11 Кодексу адміністративного 

судочинства України та з огляду на те, що під час розгляду справи судом 

встановлено протиправність рішення про відмову у визнанні біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту, з метою повного захисту прав та 

інтересів позивача, суд вважає за необхідне вийти за межі позовних вимог та 

зобов'язати відповідача повторно розглянути заяву позивача з урахуванням 

висновків суду, викладених у даному рішенні» [134]. 

Аналогічну аргументацію суди використовують і в інших справах. 

Зокрема, постановою від 2 квітня 2015 р. по справі № 712/13420/14-а Київський 

апеляційний адміністративний суд також вийшов за межі позовних вимог і 

зобов'язав виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішити питання щодо 

надання позивачу будівельного паспорту забудови земельної ділянки [133]. 

На нашу думку, позиція судів у двох наведених вище постановах від 

2015 р. з приводу перевірки доцільності, яка «переступає компетенцію 

адміністративного суду і виходить за межі завдання адміністративного 

судочинства», відповідає практиці ЄСПЛ, який визнав, що національні органи 

влади вільні обирати правові заходи, які вони вважають доцільними, проте у 

визначених Конвенцією рамках, а Суд лише розглядає, чи відповідають ці 

правові заходи положенням Конвенції (п. 10 Бельгійської справи про мови).  

Розглянемо також практику касаційного суду, зокрема, його рішення, в 

якому здійснено оцінку доказів по справі таким чином, що це можна вважати 

застосуванням концепції свободи розсуду в контексті ст. 6 Конвенції 1950 р.   

Ухвалою від 14 червня 2016 р. Вищий адміністративний суд України 

скасував рішення, які були прийняті судами першої й апеляційної інстанцій на 

користь Державної міграційної служби України. Справа стосувалася шукача 

міжнародного захисту з Іраку, який не міг повернутися до країни свого 

походження внаслідок обґрунтованих побоювань зазнати переслідувань, 
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пов’язаних із його релігійною та етнічною приналежністю. Позивач оскаржував 

рішення Державної міграційної служби України про відмову у визнанні його 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.  

Своєю ухвалою Вищий адміністративний суд України направив цю 

справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Касаційний суд зазначив, що 

суди перших двох інстанцій повинні були врахувати положення Резолюції ООН 

№2169 (2014) від 30 липня 2014 р. У ній давалась оцінка ситуації із захистом 

прав людини в Іраку, яка виникла внаслідок воєнних дій. Касаційний суд також 

використав посилання на статтю 25 Статуту ООН щодо того, що для членів 

Організації ООН, до яких відноситься і Україна, рішення Ради Безпеки є 

обов'язковими до виконання. Крім того, він звернув увагу на ст. 39 Статуту 

ООН, яка закріплює повноваження Ради Безпеки визначати існування будь-якої 

загрози миру, будь-якого порушення миру чи акта агресії, та робити 

рекомендації або вирішувати, яких заходів варто вжити відповідно до статей 41 

та 42, щоб підтримувати або встановлювати міжнародний мир та безпеку.  

Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що суди першої 

та апеляційної інстанцій не врахували положення чинного законодавства 

України, зокрема, Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту в Україні» і Закону України «Про 

міжнародні договори України», та міжнародних договорів, учасницею яких є 

Україна, таких, як Конвенція ООН про статус біженців 1951 р.  

Відповідно, на думку касаційного суду, суди першої та апеляційної 

інстанцій не з'ясували всієї важливої інформації про країну походження 

позивача та не надали об'єктивної оцінки побоюванням позивача повертатися 

на батьківщину: «… Тому, без з'ясування усіх цих обставин повний захист 

законних прав та інтересів сторін не можливий, а висновок судів попередніх 

інстанцій є передчасним» [193]. 

Ми вважаємо, що в даній справі Вищий адміністративний суд України 

використав національний розсуд з метою ефективного захисту конвенційних 

прав та свобод особи.   
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Стосовно оцінки національним судом доказів по справі, наведемо й 

аргументацію в Ухвалі Київського апеляційного адміністративного суду від 7 

березня 2017 р. по справі громадянки Ірану, в якій апеляційний суд встановив 

правильність аргументів, наведених судом першої інстанції. Зокрема, 

апеляційний суд вказав, що суд першої інстанції належним чином дослідив 

інформацію про країну походження позивача. Він також зазначив, що 

ненадання «документального доказу усних тверджень не повинно бути 

перешкодою в прийнятті заяви чи прийнятті об'єктивного рішення щодо 

статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, з 

урахуванням принципу офіційності, якщо такі твердження збігаються з 

відомими фактами та загальна правдоподібність яких є достатньою» [197]. 

Звернемо увагу на доводи суду апеляційної інстанції в цій справі щодо 

джерел інформації, які можуть використовуватися. 

Так, Київський апеляційний адміністративний суд вказав, що, 

розглядаючи справи шукачів міжнародного захисту, судам варто враховувати 

наступне: підтвердження обґрунтованості побоювань особи зазнати 

переслідування можуть отримуватися як від такого шукача міжнародного 

захисту, так і з незалежних джерел інформації – достовірної та актуальної на 

час розгляду справи судом. Прикладом таких джерел є резолюції Ради Безпеки 

ООН, документи та повідомлення Міністерства закордонних справ України, 

інформація, досліджена та проаналізована Державною міграційною службою 

України, публікації Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців 

по країнам походження шукачів міжнародного захисту, Правила розгляду заяв 

та оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, втрату і позбавлення 

статусу біженця та додаткового захисту і скасування рішення про визнання 

особи біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та звіти інших 

міжнародних, державних та неурядових організацій, й публікації у засобах 

масової інформації. Апеляційний суд зауважив, що з метою повного 
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встановлення обставин у такій категорії справ варто використовувати декілька 

джерел інформації про країну походження позивача [197]. 

Тому ми можемо зробити висновок, що апеляційний суд розглянув 

справу з врахуванням допустимих доказів по справі, якими можуть бути, в тому 

числі, звіти міжнародних правозахисних організацій. Таким чином, він 

застосував свободу розсуду у виборі джерел інформації, які можуть 

використовуватися  під час судового розгляду справи.  

Отже, з огляду на те, що суди, діючи в інтересах захисту прав особи, 

виходять за межі позовних вимог, ми вважаємо таку практику позитивним 

кроком у розвитку судової системи України, орієнтованої на європейські 

стандарти захисту конвенційних прав та свобод людини.  

Проблематика застосування концепції «margin of appreciation» в Україні, 

зокрема, в адміністративному судочинстві щодо справ шукачів міжнародного 

захисту, також виносилась автором на обговорення під час семінару для суддів 

адміністративних судів України «Міжнародні стандарти та судова практика з 

питань процедури визначення статусу біженця», організованого 

Представництвом УВКБ ООН (Управлінням Верховного комісара ООН у 

справах біженців) в Україні 20-21 квітня 2017 р. в м. Києві.  

Центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 

захисту, є Державна міграційна служба України.  

Рішення Державної міграційної служби України про відмову у визнанні 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, шукачі міжнародного 

захисту можуть оскаржити до адміністративних судів. Зазначимо, що судова 

практика останніх років свідчить про те, що по таким справам збільшилась 

кількість рішень, прийнятих на користь шукачів міжнародного захисту, коли 

адміністративні суди, за наявності достатніх на те підстав, зобов’язували 

Державну міграційну службу України прийняти рішення про визнання особи 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.  
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Рішення адміністративних судів по справам шукачів міжнародного 

захисту можуть також стосуватися зобов’язання Державної міграційної служби 

України прийняти рішення на користь таких осіб й на інших стадіях процедури 

прийняття рішення про визнання або відмову у визнанні біженцем або особою, 

яка потребує додаткового захисту. Зокрема, це стосується рішення про 

прийняття відповідної заяви від шукача міжнародного захисту або оформлення 

документів.  

Отже, прийняття адміністративними судами рішень, якими, за наявності 

достатніх на те підстав, вони зобов’язують Державну міграційну службу 

України прийняти рішення про визнання особи біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту, ми вважаємо проявом свободи розсуду в 

реалізації конвенційних прав та свобод людини.   

Звернемо увагу на те, що протягом останніх років прослідковується 

тенденція, коли, досліджуючи матеріали справи, адміністративні суди досить 

часто враховують положення Керівництва по процедурам і критеріям 

визначення статусу біженців УВКБ ООН [191], інформацію по країнам 

походження шукачів міжнародного захисту, директиви ЄС щодо осіб, які 

потребують міжнародного захисту, а також прецедентне право Європейського 

суду з прав людини тощо.  

Наведемо приклади застосування судами свободи розсуду в рішеннях по 

справах шукачів міжнародного захисту, якими було зобов’язано Державну 

міграційну службу України прийняти рішення про визнання таких осіб 

біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.   

Своєю Ухвалою від 19 травня 2016 р. Вищий адміністративний суд 

України підтримав рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які були 

прийняті на користь шукачів міжнародного захисту з Сирії. В Ухвалі він 

зазначив, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій були законними та 

обґрунтованими, та наголосив, що суди правильно визначили, що для життя та 

свободи позивачки та її дітей існують серйозні ризики на території країни їх 
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походження, тому що там відбувається масове та системне порушення прав 

людини і ведуться воєнні дії [194].   

Вважаємо доцільним навести аргументацію суду по цій справі, оскільки 

вона, на нашу думку, є прикладом застосування національним судом свободи 

розсуду для ефективного захисту прав та свобод людини.  

Вищий адміністративний суд України підкреслив той факт, що суди 

першої та апеляційної інстанцій врахували наявність статусу осіб, які 

потребують додаткового захисту, у чоловіка позивача та їхніх дітей, який був 

наданий за рішенням Державної міграційної служби України. Суд використав 

аргумент, що відповідно до Закону України «Про статус біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту» від 2011 р. наша держава 

взяла на себе зобов’язання сприяти збереженню єдності сімей осіб, які є 

біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано 

тимчасовий захист. До цієї категорії відносяться й члени сім'ї особи, якій в 

Україні було надано статус біженця. Тому особи, які є членами сімей 

зазначених категорій, користуються правом – з метою возз’єднання сім’ї –

прибути в Україну і отримати тут статус біженця або особи, яка потребує 

додаткового захисту [194].   

Таким чином, Вищий адміністративний суд України визнав законність 

рішень судів першої та апеляційної інстанцій, за якими Державну міграційну 

службу України було зобов’язано прийняти рішення про визнання позивача 

особою, яка потребує додаткового захисту. 

Серед справ шукачів міжнародного захисту, в яких суди першої 

інстанції зобов’язали Державну міграційну службу України надати статус 

біженця, а суди апеляційної інстанції визнали такі рішення законними, ми 

звернули увагу на ті, які наводимо нижче, оскільки вважаємо, що в судових 

рішеннях по цим справам теж застосовувалась концепція «margin of 

appreciation».   

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 6 жовтня 

2016 р. у справі за позовом шукача притулку, країною походження якого є Ірак, 
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було залишено без змін Постанову Окружного адміністративного суду м. Києва 

від 15 квітня 2016 р. (нею позовну заяву було задоволено, визнано 

неправомірним рішення Державної міграційної служби України про відмову у 

визнанні позивача біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту та 

зобов’язано Державну міграційну службу України прийняти рішення про 

визнання позивача біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту) 

[196]. Апеляційний суд обґрунтував, що докази по справах шукачів 

міжнародного захисту можуть бути як усними, так і документальними. 

При цьому апеляційний суд посилався на роз’яснення, надані щодо 

збору та оцінки доказів у подібних справах у Керівництві УВКБ ООН «Про 

обов'язки та стандарти доказів у справах біженців» 1998 р. [190]. Крім того, він 

використав посилання на Директиву Ради Європейського Союзу «Щодо 

мінімальних стандартів для кваліфікації громадян третіх країн та осіб без 

громадянства як біженців або як осіб, що потребують міжнародного захисту за 

іншими причинами, а також суті захисту, що надається» від 2004 р., для 

пояснення, що позивач дійсно доклав зусиль для обґрунтування своєї заяви 

(надав всю доступну для нього інформацію, пояснив причини відсутності 

певних фактів по його справі, його пояснення були зрозумілими, 

правдоподібними та не суперечили інформації по його справі).  

Київський апеляційний адміністративний суд наголосив на тому, що 

відповідачем, Державною міграційною службою України, не було враховано 

попередніх висновків Окружного адміністративного суду м. Києва по справі 

цього ж позивача, які містилися в постановах від 2010 р. та 2012 р., що набули 

чинності. Тому це було підставою вважати, що відповідачем не були виконані 

його обов’язки стосовно доказування правомірності прийняття рішення, яке 

оскаржувалося позивачем [133]. 

На нашу думку, в Ухвалі від 6 жовтня 2016 р. Київський апеляційний 

адміністративний суд зробив посилання на концепцію свободи розсуду 

держави.  
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Зокрема, він проаналізував рішення ЄСПЛ по справі «Чахал проти 

Сполученого Королівства» (п. 145), в якому зазначено, що ст. 13 Конвенції 1950 

р. гарантує право користуватися ефективними правовими засобами для 

здійснення конвенційних прав та свобод [244].  

Тому Київський апеляційний адміністративний дійшов такого висновку: 

«… суть цієї статті зводиться до вимоги надати заявникові такі міри правового 

захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному державному 

органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й 

надавати відповідний судовий захист, хоча держави - учасники Конвенції 

мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином вони забезпечують при 

цьому виконання своїх зобов'язань. Крім того, Суд указав на те, що за деяких 

обставин вимоги статті 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю 

засобів, що передбачаються національним правом». Тому, дослідивши 

обставини справи, апеляційний суд вважав, що є достатні підстави для 

прийняття рішення зобов’язати Державну міграційну службу України визнати 

позивача біженцем [196].  

Досліджуючи подібну практику застосування концепції «margin of 

appreciation» адміністративними судами в інших регіонах України, ми звернули 

увагу й на судову практику в Одеській області.  

11 травня 2016 р. Одеський окружний адміністративний суд прийняв 

Постанову по справі шукача міжнародного захисту з Російської Федерації. 

Позивач стверджував, що не може повернутися до країни свого походження, 

тому що має обґрунтовані побоювання зазнати там переслідувань через свої 

політичні погляди. Досліджуючи матеріали цієї справи, суд врахував, що серед 

критеріїв визначення поняття «біженець», обґрунтоване побоювання зазнати 

переслідувань є визначальним, і має суб’єктивну та об’єктивну сторону. До 

суб’єктивної сторони відносяться наявність у шукача міжнародного захисту 

такого побоювання, причому останнє є суто суб’єктивною оцінкою самої особи  

ситуації, в якій вона знаходиться. Оскільки вирішальним для прийняття 

рішення про виїзд із країни свого походження є оцінка своєї ситуації самим 
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біженцем, в першу чергу суд повинен з’ясувати ці суб’єктивні обставини під 

час розгляду справи [131]. 

Суд першої інстанції зауважив, що важливим в оцінці обґрунтованого 

побоювання зазнати переслідувань є врахування того, чи виникли обставини, 

які змусили особу залишити країну свого походження у  пошуках притулку, в 

країні походження до її виїзду, чи вже на момент перебування особи в Україні – 

якщо в країні походження змінилася ситуація після її виїзду і зараз такій особі 

небезпечно повертатися. Стосовно цього аргументу, звернемо увагу, що таке 

пояснення суду є слушним, і відповідає критеріям оцінки справ шукачів 

міжнародного захисту, визначеним УВКБ ООН в Керівництві по процедурам та 

критеріям визначення статусу біженців [191]. Крім того, суд врахував 

інформацію про країну походження позивача, яка підтверджувала 

обґрунтованість його побоювання повертатися на Батьківщину. Врахування 

такої інформації національними органами влади про розгляді справ шукачів 

міжнародного захисту теж відповідає процедурі, описаній в цьому Керівництві.  

Одеський окружний адміністративний суд визнав, що відповідач не 

дослідив належним чином всі обставини цієї справи, і не врахував їх при 

прийнятті рішення. Тому суд постановив зобов’язати Державну міграційну 

службу України прийняти рішення про визнання позивача біженцем [131]. 

Зауважимо, що по цій справі відповідачем було подано апеляційну 

скаргу до Одеського апеляційного адміністративного суду. 13 липня 2016 р. 

апеляційний суд ухвалив залишити в силі рішення суду першої інстанції, 

оскільки не було правових підстав для відмови позивачу у визнанні його 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту [200].  

Щодо застосування концепції свободи розсуду при розгляді цієї справи, 

наголосимо на тому, що Одеський апеляційний адміністративний суд дослідив 

питання дискреційних повноважень і визнав, що суд першої інстанції прийняв 

законне рішення.  

Зокрема, щодо доводів відповідача, що суд першої інстанції порушив 

дискреційні повноваження відповідача тим, що зобов’язальні вимоги, які 
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містяться в його постанові, суперечили повноваженням адміністративного суду, 

апеляційний суд зазначив наступне. Він обґрунтував, що адміністративне 

судочинство здійснюється відповідно до Конституції України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та міжнародних договорів України. До 

основоположних принципів здійснення правосуддя, якими керуються суди при 

вирішенні справ, за ст. 8 Кодексу адміністративного судочинства України 

відноситься принцип верховенства права, за яким людина, її права та свободи 

визнані найвищими цінностями. Також апеляційний суд відзначив, що при 

здійсненні правосуддя застосовується принцип верховенства права з 

урахуванням прецедентного права Європейського суду з прав людини, а 

звертатися до адміністративного суду для захисту своїх конвенційних прав і 

свобод особа може на підставі Конституції України [79]. 

Вважаємо доцільним навести аргументацію апеляційного суду, в якій він 

доводить, що прийняте судом першої інстанції рішення було законним, і 

обґрунтовує правомірність застосування останнім дискреції при розгляді 

справи: «Судова колегія вважає, що підміною повноважень органу владних 

повноважень можна було б вважати той випадок, коли власне суд вчинив якісь 

повноваження, властиві певному органу (наприклад, постановою суд закрив 

виконавче виробництво). Однак, якщо дискреція органу передбачає лише два 

варіанти: «відмовити» або «задовільнити», і при наявних обставинах доведено і 

встановлено судом, що «відмова» була незаконною, то зобов'язання судом 

органу державної влади задовільнити певне клопотання, вчинити відповідні дії 

не є підміною повноважень, а є способом відновлення порушених прав та 

інтересів суб'єкта, законності та справедливості в цілому, як це дозволено суду, 

зокрема, Конституцією України. Відповідно до принципу розподілу влади суд 

під час вирішення справи щодо оскарження відмови у визнанні біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту, не повноважний визнавати особу 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а може лише визнати 

рішення відповідного органу протиправним, скасувати його та за наявності 

достатніх підстав зобов'язати відповідача визнати особу біженцем або особою, 
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яка потребує додаткового захисту, а у разі їх відсутності – зобов'язати повторно 

розглянути заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового 

захисту» [200].  

Ми звернули увагу, що у своїх доводах про законність рішення суду 

першої інстанції, Одеський апеляційний адміністративний суд застосував тест 

на пропорційність, подібний до того, який застосовується ЄСПЛ. Зокрема, 

апеляційний суд дійшов висновку, що при прийнятті оскаржуваного рішення 

відповідач не дотримався необхідного балансу між приватними інтересами 

позивача та суспільними, та не врахував, що негативні наслідки, які тягне за 

собою відмова в наданні позивачу міжнародного захисту в Україні, не 

відповідає законним цілям, на досягнення яких було спрямоване оскаржуване 

рішення відповідача. 

Аналізуючи наведене вище, ми дійшли висновку, що в рішеннях судів 

першої та апеляційної інстанцій по справі № 815/1170/16 застосовувалась 

концепція «margin of appreciation», і застосування національними судами 

розсуду було пропорційним законній меті – захисту конвенційних прав та 

свобод людини.   

Проаналізуємо і застосування концепції свободи розсуду 

адміністративними судами, яке відбувається шляхом використання ними 

прецедентного права ЄСПЛ.  

Прикладом таких судових рішень є Постанова Одеського окружного 

адміністративного суду від 25 травня 2015 р. по справі № 815/2169/15. Суд 

розглядав позов шукача міжнародного захисту, країною походження якого є 

Сирія. Позивач стверджував, що він не може повернутися до Сирії, тому що 

там його життю та свободі загрожуватиме небезпека у зв’язку із воєнними 

діями на території цієї країни. Крім посилання на положення міжнародних 

договорів України, таких, як Конвенція про статус біженців 1951 р., Конвенція 

про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р., Закон України 

«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» 

2011 р., суд першої інстанції також дослідив Рекомендації УВКБ ООН щодо 
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шукачів міжнародного захисту із Сирії, Постанову Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 25 червня 2009 р. № 1, звіти про країну 

походження позивача, взяті з достовірних джерел інформації, зокрема, із 

публікацій міжнародних правозахисних організацій, та прецедентну практику 

Європейського суду з прав людини  [130].  

Зокрема, Суд першої інстанції зазначив, що в своєму рішенні від 28 

червня 2011 р. по справі «Суфі та Ельмі проти Сполученого Королівства», 

Європейський суд з прав людини визнав: повернення особи до країни, де 

ведеться громадянська війна, може становити для такої особи серйозні ризики 

стати жертвою катування та жорстокого чи такого, що принижує гідність, 

поводження чи покарання. Тому, якщо ЄСПЛ встановлено такі ризики, 

примусове повернення особи буде порушенням ст. 3 Конвенції 1950 р. Таке 

порушення ст. 3 може бути встановлене як внаслідок ризиків, що пов’язані із 

загальною ситуацією з порушенням прав людини в країні, так і враховуючи 

індивідуальні обставини справи заявника, та у випадку поєднання цих двох 

факторів (див. п. 218). Проте ЄСПЛ наголосив на тому, що ситуація 

загальнопоширеного насильства може визнаватися порушенням ст. 3 Конвенції, 

лише якщо вона стосується збройного конфлікту або систематичного 

порушення прав людини [376]. 

Звернемо увагу на те, що Одеський апеляційний адміністративний суд, 

до якого відповідач звернувся з апеляційною скаргою, визнав законним та 

залишив в силі рішення суду першої інстанції [198]. 

Проаналізуємо подібне використання практики ЄСПЛ 

адміністративними судами щодо застосування концепції свободи розсуду.  

У справі шукачки міжнародного захисту з Афганістану, Державна 

міграційна служба відмовила їй у визнанні біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту, і суд першої інстанції не скасував це рішення. Тоді 

позивач звернулася до Одеського апеляційного адміністративного суду із 

апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції. Вона просила 

підтримати її позовні вимоги та скасувати рішення Державної міграційної 
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служби України, яким їй було відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка 

потребує додаткового захисту.  

Під час розгляду справи в Одеському апеляційному адміністративному 

суді було враховано ту обставину, що повернення позивача до країни її 

походження становитиме загрозу її життю. У своїй Постанові від 7 грудня 2016 

р. апеляційний суд використав посилання на прецедентну практику ЄСПЛ та 

Конвенцію 1950 р., і визнав, що «вислання осіб в країни, де вони можуть 

зазнати переслідувань, є порушенням ст. 3 Конвенції».  

Далі він зазначив, що суд першої інстанції повинен був врахувати 

положення ст. 3 Конвенції 1950 р. при винесенні рішення по справі позивача.  

Апеляційний суд зобов’язав Державну міграційну службу України прийняти 

рішення про визнання позивача біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту [132].  

Вважаємо доцільним навести аргументацію в ще одній справі, в якій 

адміністративний суд на власний розсуд використав прецедентну практику 

ЄСПЛ.  

В Ухвалі Одеського апеляційного адміністративного суду від 13 квітня 

2016  р. по справі шукача міжнародного захисту, країною походження якого є 

Узбекистан, міститься така оцінка обставин справи: «… колегія суддів 

погоджується з обґрунтованістю обрання судом першої інстанції способу 

судового захисту прав позивача у вигляді зобов’язання відповідача прийняти 

рішення про визнання позивача особою, яка потребує додаткового захисту, 

оскільки, по-перше – справа позивача вже вдруге розглядається в суді з підстав 

прийняття органами міграційної служби необґрунтованих рішень за заявою 

позивача від … 2012 року про надання Україною міжнародного захисту, а по-

друге – такий спосіб судового захист передбачений у п. 25 Постанови Пленуму 

Вищого адміністративного суду України від 25 червня 2009 року № 1 … Колегія 

суддів вважає, що застосування такого способу судового захисту прав позивача 

відповідає практиці Європейського Суду з прав людини».  
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При цьому Одеський апеляційний адміністративний суд використав 

посилання на прецедентне право, в якому ЄСПЛ дотримувався такої точки зору 

щодо ефективності засобів правового захисту: «… для того, щоб бути 

ефективним, засіб захисту має бути незалежним від будь-якої вжитої на розсуд 

державних органів дії, бути безпосередньо доступним для тих, кого він 

стосується; спроможним запобігти виникненню або продовженню 

стверджуваному порушенню чи надати належне відшкодування за будь-яке 

порушення, яке вже мало місце» (див., зокрема, «Гарнага проти України»). 

Дослідивши обставини цієї справи, апеляційний суд залишив без змін 

постанову Одеського окружного адміністративного суду від 13 лютого 2016 

року, якою Державну міграційну службу України було зобов’язано прийняти 

рішення про визнання позивача особою, яка потребує додаткового захисту 

[199]. 

Отже, ми побачили, як адміністративні суди застосовують прецедентне 

право ЄСПЛ, користуючись свободою розсуду у виборі джерел права для 

обґрунтування своїх рішень. 

Аналогічну практику застосування адміністративними судами 

прецедентного права ЄСПЛ ми знайшли в судових рішеннях по справі № 

815/6707/14. В Ухвалі від 14 травня 2015 р. Одеський апеляційний 

адміністративний суд обґрунтував, що відповідач не навів достатніх доводів в 

оскаржуваному рішенні щодо відмови у визнанні шукача міжнародного захисту 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, які б спростували 

існування серйозних ризиків для позивача стати жертвою переслідувань та бути 

підданим катуванню та жорстокому поводженню, у випадку його повернення 

до країни походження [201]. 

Апеляційний суд використав посилання на ст. 3 Конвенції 1950 р. та 

прецедентне право ЄСПЛ для обґрунтування того, що у шукача міжнародного 

захисту існують обґрунтовані побоювання зазнати переслідування в країні 

походження. Крім того, він використав аргументацію ЄСПЛ по справі  «Суфі і 

Елмі проти Сполученого Королівства», згадану вище, та рішення ЄСПЛ по 
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справі «Аль-Хусін проти Боснії та Герцоговини» (заборона вислання до країни, 

якщо є достатні підстави вважати, що особу буде піддано катуванню та 

жорстокому поводженню, див. п. 49 цього рішення) [228].   

Отже, досліджені справи дають нам підстави вважати, що 

адміністративні суди трьох інстанції, скориставшись свободою розсуду у 

виборі правових засобів захисту прав людини, підтвердили можливість 

прийняття судового рішення, яким суди можуть зобов’язати відповідні 

національні органи виконавчої влади прийняти рішення про визнання особи 

біженцем та особою, яка потребує додаткового захисту. Ми звернули увагу й на 

те, що в рішеннях адміністративних судів по справах шукачів міжнародного 

захисту є посилання на прецедентне право ЄСПЛ, що свідчить про реалізацію 

ними положень Закону України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини». 

Зауважимо, що в абзаці 2 пункту 25 Постанови Пленуму Вищого 

адміністративного суду України «Про судову практику розгляду спорів щодо 

статусу біженця та особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, 

примусового повернення і примусового видворення іноземця чи особи без 

громадянства з України та спорів, пов'язаних із перебуванням іноземця та особи 

без громадянства в Україні» № 1 від 25 червня 2009 р. міститься наведене 

нижче положення, на підставі якого, на нашу думку, національні суди можуть 

застосовувати концепцію «margin of appreciation» при розгляді справ шукачів 

міжнародного захисту: «Відповідно до принципу розподілу  влади  суд  під  час  

вирішення справи щодо оскарження відмови у визнанні біженцем або особою, 

яка потребує  додаткового  захисту,  не  повноважний  визнавати особу 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, а може лише визнати 

рішення відповідного органу протиправним, скасувати його та за наявності 

достатніх підстав зобов'язати відповідача визнати особу біженцем або особою,  

яка потребує додаткового захисту, а у разі їх відсутності  – зобов'язати 

повторно розглянути заяву про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту» [148]. 
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Враховуючи наведене вище, ми дійшли висновку про безпосередню 

реалізацію цього положення Постанови Пленуму Вищого адміністративного 

суду України адміністративними судами при розгляді справ шукачів 

міжнародного захисту. На нашу думку, це свідчить про поступове застосування 

концепції свободи розсуду в адміністративному судочинстві України, і сприяє 

ефективнішому захисту прав та свобод людини. 

Щодо рішень ЄСПЛ проти України, в яких Суд застосовує концепцію 

«margin of appreciation», у рішенні по справі «Світлана Атаманюк та інші проти 

України» від 1 вересня 2016 р., Суд зазначив, що вибір засобів захисту 

конвенційних прав відноситься до розсуду держави-учасниці Конвенції. І для 

забезпечення дотримання конвенційних прав держава може скористатися 

різними такими засобами. Навіть якщо вона не застосує один із них, на її розсуд 

можуть бути застосовані альтеративні (див. п. 132).   

Суд також зауважив, що відсутність загальних законодавчих вказівок 

щодо того, яким чином це можна реалізувати, може компенсуватися розробкою 

плану дій органом влади, який безпосередньо залучений до підготовки та 

нагляду за втіленням на практиці цього плану [377].  

 У «ТОВ «Фріда» проти України» 2016 р., ЄСПЛ вказав, що держави-

учасниці Конвенції мають певну свободу розсуду в регулюванні доступу до 

національного правосуддя, тому що саме це питання за своєю суттю 

відноситься до компетенції держави, і залежить від часу та місця відповідно до 

потреб та можливостей суспільства в цілому та окремих осіб. 

Він повторив, що право на доступ до суду не є абсолютним і може 

обмежуватися. Хоча питання дотримання конвенційних вимог відноситься до 

компетенції Суду, Суд не може підміняти оцінку національних органів влади з 

приводу того, як можна досягти дотримання цих вимог найкращим чином. 

Також, хоча право на доступ до суду може зазнавати певних обмежень, все ж 

його суть повинна залишатися незмінною. Більш того, якщо обмеження 

зазначеного права не переслідує закону ціль, або ж є непропорційним їй, тоді 
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воно становитиме порушення п. 1 ст. 6 Конвенції (див. п. 32 цього рішення) 

[274].  

У наведеній вище справі Суд визнав, що Україна порушила права 

заявника за п. 1 ст. 6 в частині доступу до правосуддя.   

У рішенні по справі «Абухмаїд проти України» 2017 р. [224] Суд 

повторив, що держави користуються певним розсудом у регулюванні питань 

доступу на їх територію іноземців та їхнього перебування там, а також питань 

надання певного типу дозволу на проживання (Суд посилався на свою 

аналогічну позицію в справі «Осман проти Данії», заява № 38058/09, рішення 

ЄСПЛ від 14 червня 2011 р. (п. 54), та «Арістімуньо Мендізабаль проти 

Франції», заява № 51431/99 (пункти 65-66)). 

Крім того, Суд звернув увагу, що навіть при застосуванні обмежень 

права заявника за ст. 6 Конвенції, держава-відповідач повинна дотримуватись 

своїх зобов’язань у частині виконання інших його прав. Відповідно, обставини 

його приватного життя й сімейної ситуації можуть братись до уваги Судом при 

розгляді його справи (див. п. 124 «Абухмаїд проти України») [224].   

У рішенні по справам «Гарнага проти України» (п.29) [275] та «Гурепка 

проти України» (п.59) [284] ЄСПЛ зазначив, що для того, щоб вважатися 

ефективним, засіб правового захисту має бути доступним для осіб, яких він 

стосується, незалежним від будь-якої дії, яку на власний розсуд вжила держава, 

та здатним попередити виникнення чи продовження порушення конвенційних 

прав, або ж таким, що забезпечить надання належного відшкодування за 

порушення, яке вже сталося.  

Звернемо також увагу на застосування ЄСПЛ концепції свободи розсуду 

щодо ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції.  

У рішенні по справі «Руслан Яковенко проти України» Суд визнав, що 

держави-учасниці Конвенції в принципі користуються широкою свободою 

розсуду, визначаючи правові засоби для гарантування прав за с. 2 Протоколу № 

7 до Конвенції «Право не бути притягненим до суду або покараним двічі» [153]. 

Це положення Протоколу № 7 переважно регулює такі процедурні моменти, як 
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можливість звернутися до апеляційного суду, або перегляд судом всіх обставин 

справи при розгляді в апеляційній інстанції. Як зазначалося в деяких 

попередніх рішеннях ЄСПЛ, Суд визнав прийнятним, що заявник, який бажає 

подати скаргу, інколи повинен спочатку отримати дозвіл на такі дії – і така 

практика існує в деяких країнах. Однак в прецедентному праві діє такий 

усталений принцип: будь-які обмеження права на судовий перегляд, 

гарантованого ст. 2 Протоколу № 7 до Конвенції, що містяться в національному 

законодавстві, повинні відповідати законній цілі і не порушувати саму суть 

цього права. Суд також провів аналогію щодо цього принципу із п. 1 ст. 6 

Конвенції (див. пункти 76-78) [360]. 

Стосовно визначення меж національного розсуду, наведемо рішення 

ЄСПЛ, в якому розглядалась заява про порушення Україною ст. 8 Конвенції. 

Справа «Ярошовець та інші проти України» стосувалась заявників, які 

були колишніми співробітниками правоохоронних органів. Проти них 

висувалися обвинувачення у зловживанні своїм службовим становищем, 

крадіжках, вимаганнях, які вони начебто скоїли під час їх служби в поліції. 

Протягом всього часу досудових розслідувань, за рішеннями судів трьох 

інстанцій заявники перебували у місцях утримання під вартою. Суди 

аргументували свої рішення з цього приводу переважно складністю справи та 

тим, що розслідування не було завершене. Тому звільнення цих осіб з-під варти 

могло б мати негативні наслідки, а саме могло б перешкоджати встановленню 

фактів по справі  і вони могли б продовжувати згадані злочинні дії (п. 174).   

Заявники вважали, що протягом їх перебування під вартою, вони були 

обмежені в підтриманні зв’язків із своїми сім’ями, і скарга на такі дії 

відповідних органів влади була частиною заяви, поданої ними до ЄСПЛ. 

У своєму рішенні по цій справі ЄСПЛ зазначив, що затримання та інші 

запобіжні заходи обмеження свободи особи тягнуть за собою відповідні 

обмеження. Тобто маються на увазі обмеження приватного та сімейного життя. 

Однак держава-відповідач повинна поважати права затриманих осіб на сімейне 

життя, і повинна докласти зусиль, щоб такі особи могли підтримувати зв'язок зі 
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своїми сім’ями. Суд визнав, що держави-учасниці Конвенції користуються 

широкою свободою розсуду, коли визначають заходи, необхідні для 

дотримання конвенційних прав, враховуючи при цьому потреби як окремих 

осіб, так і суспільства в цілому.  

ЄСПЛ зазначив, що з відповідних матеріалів справи, поданих Урядом та 

заявниками, не вбачається, що до них застосувались якісь надмірні обмеження 

їхніх побачень із родичами. Тому в частині щодо можливих порушень ст.8 по 

цій справі ЄСПЛ визнав заяву неприйнятною (пункти 174-175) [401].   

Як ми згадували в Розділі 2 дисертації, досліджуючи практику ЄСПЛ за 

статтями 2 та 3 Конвенції, обсяг застосування державою-учасницею Конвенції 

свободи розсуду щодо абсолютних прав, гарантованих цими статтями, є досить 

обмеженим. Для захисту своїх прав, заявники також можуть звертатися до Суду 

за Правилом 39, і досить часто такі звернення стосуються справ по екстрадиції.  

Хочемо звернути увагу на практику ЄСПЛ по таким справам, коли Суд 

розглядав справи шукачів міжнародного захисту і дійшов висновку, що осіб, які 

звернулися до органів виконавчої влади з питань міграції, і по яким ще не 

прийнято остаточне рішення, не можна екстрадувати до країн, де для них існує 

серйозний ризик бути підданими катуванню та жорстокому поводженню. 

Зокрема, по справі «Хамроєв та інші проти України» спочатку подавалася заява 

до Суду за процедурою Правила 39, і Суд вказав, які тимчасові заходи потрібно 

вжити Україні: утриматися від видачі заявників до країни їх походження, де для 

них були серйозні ризики зазнати поводження, яке суперечить ст. 3 Конвенції.  

Розглядаючи повну заяву, подану після призупинення екстрадиції, Суд визнав, 

що державою-відповідачем було порушено п. 1 ст. 5 Конвенції [116].  

Практика національних судів у справах по екстрадиції теж підтверджує, 

що у випадку існування для особи серйозних ризиків зазнати поводження, яке 

суперечить ст. 3 Конвенції, держава повинна утриматись від примусового 

повернення такої особи до країни, яка запитує її видачу.  



155 

Ми дослідили рішення Вищого адміністративного суду України у справі 

про екстрадицію, в якому, нашу думку, було застосовано свободу розсуду для 

вибору ефективного захисту прав та свобод людини.  

Так, Ухвала цього суду від 30 січня 2013 р. стосувалася справи 

громадянина Російської Федерації, якого було визнано біженцем за мандатом 

УВКБ ООН та за рішенням уповноважених національних органів Фінляндії. 

Касаційний суд визнав законність рішень судів першої та апеляційної 

інстанцій, які скасували рішення Генеральної прокуратури України про 

екстрадицію цієї особи до Російської Федерації. Обґрунтовуючи своє рішення, 

касаційний суд зазначив, що судами попередніх інстанцій було встановлено 

наявність серйозних ризиків для життя та свободи позивача у випадку його 

видачі до країни походження, а саме, що він може повторно стати жертвою 

катувань. Такий висновок ґрунтувався, зокрема, на відповідній інформації про 

країну походження із звітів міжнародних правозахисних організацій [195].  

Ми звернули увагу на те, що касаційний суд, окрім наведеного вище, 

прийняв до уваги і положення чинного на час розгляду справи законодавства 

України у сфері захисту біженців. Він також застосував Закон України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» та положення міжнародних договорів України таких, як Конвенція 

1950 р. та Конвенція про статус біженців 1951 р., і дійшов висновку, що суди 

попередніх інстанцій прийняли законне рішення. 

Тому можемо зробити висновок, що поширення знань про Конвенцію 

1950 р. та прецедентну практику Європейського суду з прав людини буде 

доцільним у навчальних програмах та на курсах підвищення кваліфікації для 

суддів, поліцейських, прокурорів, адвокатів, співробітників міграційних служб, 

прикордонників та ін., робота яких пов’язана із справами, які стосуються, у 

тому числі, утримання осіб під вартою. 

Додамо, що зазначене ознайомлення з конвенційними положеннями й 

практикою ЄСПЛ також допоможе національним органам влади в розумінні 

суті й правомірному застосуванні дискреційних повноважень.   
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Ми сподіваємося, що з прийняттям нового Закону України «Про 

Конституційний Суд України», реформований Конституційний Суд України в 

своїй практиці буде тяжіти до європейських стандартів захисту прав та свобод 

людини, в тому числі, за допомогою застосування концепції свободи розсуду.   

Доцільним буде розширення повноважень Конституційного Суду 

України щодо офіційного узагальнення практики ЄСПЛ з метою поширення 

знань про конвенційні права та свободи та концепцію «margin of appreciation». 

Використання таких знань серед суб’єктів правозастосування, насамперед, 

серед судів загальної юрисдикції, сприятиме обґрунтованому застосуванню 

концепції в судових рішеннях та попередженню нових порушень прав і свобод 

людини. 

Отже, враховуючи ратифікацію Україною Конвенції 1950 р. та 

Протоколів до неї, прийняття Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» 2006 р., 

використання положень Конвенції та Протоколів до неї при розгляді судових 

справ Конституційним Судом України, Верховним Судом України та іншими 

загальними судами України, масове звернення до ЄСПЛ тощо порушення 

конвенційних прав та свобод Україною, вимагають внесення змін і доповнень 

до Законів України «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій і 

статус суддів», інших законів та підзаконних актів, а також прийнятих нових 

законів.  

Таким чином, національні суди України, зокрема, Конституційний Суд 

України, Верховний Суд України та інші вже зробили певні кроки в 

застосуванні норм Конвенції та рішень ЄСПЛ, керуючись концепцією «margin 

of appreciation». 

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» покликаний розширити вплив Конвенції на 

вітчизняне правосуддя, керуючись метою покращення рівня захисту прав 

людини в Україні. 
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Також ми вважаємо, що зовнішньополітичний курс України на 

євроінтеграцію сприяє використанню практики й підходів ЄСПЛ вітчизняними 

судами, які мають можливість обирати норми правового акту, що найкраще 

захищає права людини в конкретній ситуації. Підтвердженням цього є те, що 

українські суди вже почали застосовувати в обґрунтуванні своїх рішень 

прецедентне право ЄСПЛ.  

 

3.2. Застосування концепції «margin of appreciation» в інших 

державах 

Застосування дискреційних повноважень державами-членами Ради 

Європи залишається наразі актуальним, оскільки безпосередньо впливає на 

дотримання ними конвенційних прав та свобод, що, своєю чергою, 

позначається на іміджі відповідної держави на міжнародній арені. Тому 

узгодження національного законодавства із міжнародними стандартами захисту 

прав людини є одним із першочергових завдань держав-членів Ради Європи, і 

його реалізація тісно пов’язана із розумінням суті й обсягу, меж національного 

розсуду в цій сфері. Адже на думку дослідників, «незважаючи на роль 

міжнародних механізмів, ефективний захист прав людини починається та 

закінчується на національному рівні» [296].  

О. Бакірчіоглу наводить твердження, що держави-члени Ради Європи 

активно включають норми, передбачені Конвенцією 1950 р., в свої національні 

правопорядки, і цей процес призведе до уніфікації правосуддя цих держав. 

Результатом може бути втрата важливості концепції свободи розсуду в 

найближчому майбутньому, оскільки відсутність європейської спільної основи 

з певних питань більше не перешкоджатиме нагляду ЄСПЛ за дотриманням 

Конвенції. Однак сьогодні концепція використовується як ефективний засіб для 

захисту конвенційних прав, долаючи труднощі, пов’язані із культурними, 

економічними та правовими особливостями в державах-учасницях. Крім того, 

хоча важливість концепції «margin of appreciation» може зменшитися з 
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уніфікацією стандартів захисту прав людини в європейських країнах, вона все 

ж буде відігравати значну роль в нестандартних справах [234].  

Розглянемо застосування Конвенції 1950 р. та концепції «margin of 

appreciation» такими державами як, зокрема, Австрія, Бельгія, Франція, 

Німеччина, Сполучене Королівство, Іспанія та Ісландія.  

Для цього, спочатку визначимо, яке місце займає Конвенція в їх 

правових системах. 

В Австрії Конвенція має конституційний статус, тобто, її положення є 

пріоритетними відносно національного законодавства [72, c. 145]. 

Конвенційні положення не включені в національні конституції Бельгії та 

Франції, проте можуть мати пріоритет стосовно положень національного 

законодавства, які не відповідають Конвенції.  

В 1971 р. Конституційний суд Бельгії прийняв рішення по справі, яка 

стосувалася права Європейського Співтовариства. Він закріпив статус 

Конвенції в бельгійській правовій системі, визнавши пріоритет міжнародних 

договорів над національним законодавством, яке їм суперечить.  

За рішеннями Касаційного суду 1975 р. та Державної Ради 1989 р., у 

Франції відповідно до Конституції цієї держави, підписані, ратифіковані і 

опубліковані міжнародні договори мають пріоритет над національним 

законодавством [63, c. 32]. 

Л. Г. Заблоцька, А. Л. Федорова, Т. І. Шинкаренко звертають увагу, що 

аналогічна практика діє в Іспанії, Греції тощо [63, c. 32].  

У Німеччині Конвенція має пріоритет над положеннями правових актів, 

які вступили в дію до набуття нею чинності в національному праві, а  

положення правових актів, які вступили в дію пізніше, можуть мати пріоритет 

над положеннями Конвенції.  

В 1987 р. Федеральний конституційний суд Німеччини визнав, що 

норми Конвенції в принципі переважають над правовими актами, які набули 

чинності після набуття чинності Конвенцією, за винятком чітко вираженої 
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протилежної волі законодавчого органу. У рішенні суду зазначалось, що 

Конституція Німеччини повинна тлумачитися в світлі Конвенції [18, c. 43]. 

У Сполученому Королівстві та Ірландії Конвенція не має сили в 

національному праві і національні суди не можуть застосовувати її 

безпосередньо. Схожа ситуація була і в деяких інших країнах до прийняття 

ними законів про включення положень Конвенції до національного 

законодавства (в Данії в 1992 р., Ісландії – 1994 р., Швеції – 1995 р. і Норвегії – 

1995 р.) [63, c. 32]. 

При прийнятті рішень, органи влади згаданих країн застосовують 

свободу розсуду та конвенційні положення. Наведемо деякі приклади такого 

застосування.  

Зокрема, Касаційний суд з 1975 р. та Державна рада з 1989 р. мають 

повноваження оцінювати закон в світлі Конвенції, і якщо він не відповідає її 

вимогам, такий закон може бути відхилено. Адміністративні суди Франції часто 

користуються таким підходом щодо ст.8 Конвенції при розгляді справ.  

У кримінальних та цивільних справах французькі суди також 

застосовують Конвенцію. У Постанові від 10 жовтня 2001 р. Касаційний суд 

постановив, що лише загальні суди можуть розглядати кримінальні 

правопорушення, які можуть вчинятися Президентом Республіки, але після 

закінчення терміну його повноважень, оскільки інакше порушувалися б статті 6 

та 7 Конвенції та Протокол № 7 до Конвенції 1950 р.   

Отже, загальні суди Франції здійснюють ефективний контроль за 

дотриманням вимог Конвенції, застосовуючи при цьому національний розсуд. 

У Німеччині національними судами розглядалося дві справи, по яким 

потім заявники звернулися із заявами до ЄСПЛ.  

У справі Кароліни фон Ганновер (Сaroline von Hannover) розглядалося 

питання розмежування права на захист особистого і сімейного життя від 

свободи преси. Новелою було те, що Федеральний Конституційний Суд, 

розглядаючи цю справу, при винесенні рішення врахував положення Конвенції 

та прецедентне право ЄСПЛ. ЄСПЛ зазначив, що Федеральний Конституційний 
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Суд ретельно дослідив обставини справи, і скористався свободою розсуду, щоб 

знайти оптимальний баланс між інтересами окремих осіб та суспільства [391].  

У другій справі – «Гйоргюлю проти Німеччини» – мова йшла про право 

батька спілкуватися із своєю позашлюбною дитиною, яка проживала у 

прийомних батьків. ЄСПЛ вказав, що в сфері регулювання опіки і піклування 

держава користується широкою свободою розсуду, яка, однак, буде вужчою, 

коли розглядається питання певних обмежень в доступі батьків до дитини і 

забезпеченні ефективного захисту права батьків і дітей на повагу до сімейного 

життя [280].    

Х. - Ю. Папір  вважає, що внутрішньодержавна дія Конвенції в 

Німеччині є сильнішою, ніж в інших державах, проте виконання рішень ЄСПЛ 

Німеччиною все одно залежить від засобів, які вона обирає на власний розсуд 

[122, c. 28-33]. Тому досить прогресивним був підхід Федерального 

Конституційного Суду у справі «Гйоргюлю проти Німеччини», який зазначив, 

що приймати до уваги рішення ЄСПЛ «означає приймати до відома і 

застосовувати в конкретній справі відповідне положення Конвенції в 

тлумаченні Європейського суду в тій мірі, в якій таке застосування не порушує 

вищестояще за юридичною силою право, зокрема, конституційне право».  

Також діє правило: «До тих пір, поки в рамках діючих методичних 

стандартів відкриті простори для тлумачення і всебічної оцінки, німецькі суди 

зобов’язані віддавати перевагу тлумаченню відповідно до Конвенції» [280].   

Х. - Ю. Папір звертає увагу, що стосовно права на повагу до сімейного і 

особистого життя, як це було в справах Гйоргюлю і Кароліни фон Ганновер, 

бувають винятки, коли Федеральний Конституційний Суд приймає остаточне 

рішення не сам. Він може направляти справи в нижчестоящі суди для 

повторного розгляду із врахуванням висловленої ним правової позиції [122, c. 

28-33].  

Тобто, ми бачимо, що Федеральний Конституційний Суд Німеччини 

застосовує на практиці концепцію «margin of appreciation», щоб всебічно й 
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повно розглянути справи й винести справедливі рішення, долучаючи до цього 

процесу нижчестоящі суди. 

 У Сполученому Королівстві суди могли відхилити позов на тій підставі, 

що Конвенція не була частиною національного законодавства.  

Лише в 1998 р. було прийнято Закон про права людини (The Human 

Rights Act), який частково інкорпорував Конвенцію в національне 

законодавство. Розділ І цього Закону містить положення, які відповідають 

статтям 2-18 Конвенції, статтям 1-3 Першого протоколу та статтям 1 і 2 

Протоколу № 6 до Конвенції. Крім того, низка інших статей Конвенції, таких 

як, наприклад, ст. 41 (стосується справедливої сатисфакції), вплинула на 

розвиток британського правосуддя [122, c. 119].  

Таким чином, суди Сполученого Королівства отримали можливість 

користуватися розсудом у застосуванні конвенційних норм при вирішенні 

конкретних справ.  

За висновком професора П. М. Рабіновича, низка судових рішень ЄСПЛ, 

в яких визнано порушення Конвенції, призвела до вжиття державами-

відповідачами, а також іншими державами-учасницями Конвенції на основі 

erga omnes, заходів загального характеру для виконання таких рішень та 

узгодження з ними прецедентної практики їх національних судів.  Наприклад, 

результатом справи «Bouamar v. Belgium» 1988 р. було внесення змін до Закону 

Бельгії від 2 лютого 1994 р. який в новій редакції передбачав, що суд у справах 

неповнолітніх не міг відправити дитину до місця попереднього ув’язнення 

більше ніж однин раз на кожній стадії процесу. Причому строк максимальної 

тривалості такого утримання повинен бути в межах п’ятнадцяти днів [159, c. 

15-20].  

Отже, Бельгія скористалася свободою розсуду у виборі засобів 

виконання рішення ЄСПЛ, що призвело до змін у національному законодавстві, 

спрямованих на ефективний захист прав та свобод людини.  

Аналогічні приклади застосування національного розсуду можна знайти 

в практиці Іспанії, Ісландії та Австрії.  
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Після рішення ЄСПЛ по справі «Castells v. Spain» в 1992 р., 25 жовтня 

1993 р. Конституційний суд Іспанії ухвалив, що прецедентне право Суду може 

застосовуватись прямо в іспанському правосудді.  

Справа «Sigurdur A. Sigurjónsson v. Iceland» 1992 р. призвела до 

прийняття Закону № 61/1995 в 1995 р., яким було відмінено вимогу бути 

членами спеціальних профспілок, яка була обов’язковою для 

працевлаштування.  

Загальні проблеми, окреслені ЄСПЛ в рішеннях 1995 р. по справах 

«Pramstaller v. Austria», «Schmautzer v. Austria», «Pfarrmeier v. Austria» та  

«Umlauft v. Austria», Австрія вирішила, створивши незалежні адміністративні 

трибунали на підставі поправки до Конституції.  

Опрацювавши наведений вище матеріал, ми дійшли висновку, що 

застосування державами-членами Ради Європи свободи розсуду на практиці 

тісно пов’язане із європейським контролем ЄСПЛ.  

Хоча держави користуються дискреційними повноваженнями в 

здійсненні внутрішньодержавних функцій, вони повинні забезпечувати 

належне виконання прав та свобод людини, гарантованих Конвенцією 1950 р. 

та Протоколами до неї, й дотримуватися конвенційних вимог щодо можливості 

втручання в такі права й свободи [14, 48]. 

Таким чином, у знаходженні і встановленні оптимального балансу між 

інтересами окремих осіб та суспільними інтересами на національному рівні, 

державі допомагає концепція «margin of appreciation». Вона також спонукає 

держави вивчати прецедентну практику Суду, щоб розуміти й використовувати 

правові підходи страсбурзьких суддів до вирішення справ. 

Отже, підсумовуючи наведене вище в Розділі 3 «Margin of appreciation» в 

національній судовій практиці держав», ми робимо висновок, що концепція 

«margin of appreciation» застосовується національними органами влади, 

включаючи суди, лише в межах, які допускаються Конвенцією 1950 р., і які 

відповідають визначеним нею вимогам, включаючи встановлення законом та 

необхідність у демократичному суспільстві.  
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При реалізації дискреційних повноважень, держави мають враховувати 

стандарти захисту прав людини, відображені в Конвенції та прецедентному 

праві ЄСПЛ, оскільки це може попередити визнання Судом національних 

рішень такими, що порушують норми Конвенції 1950 р. На національному рівні 

застосування концепції «margin of appreciation», яке пов’язане із конвенційними 

правами та свободами, відбувається різними шляхами: деякі країни 

інкорпорують Конвенцію в національне законодавство, а в інших вона діє як 

окремий нормативний акт після ратифікації (приєднання, підписання). 

Застосовуючи концепцію свободи розсуду, Україна та інші держави-

члени Ради Європи приводять практику національних органів влади, 

насамперед, судів, у відповідність до європейських стандартів захисту прав 

людини, напрацьованих в прецедентному праві ЄСПЛ.  

Ми вважаємо, що Конституційний Суд України повинен бути серед 

органів, до компетенції яких відноситься дотримання Конвенції 1950 р. і до 

його повноважень варто включити узагальнення практики ЄСПЛ з метою 

поширення знань про права та свободи, гарантовані Конвенцією, та концепцію 

«margin of appreciation» серед суб’єктів правозастосування, насамперед, судів 

загальної юрисдикції для використання в їхній роботі.  

Необхідне також внесення відповідних змін до чинного законодавства, 

зокрема, до законів «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій і 

статус суддів», інших законів та підзаконних актів, та прийняття нових законів, 

що сприятиме ефективнішому захисту прав та свобод людини.   

Застосовуючи концепцію свободи розсуду, європейські держави 

(Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Сполучене Королівство тощо) є 

відкритими для міжнародного контролю, зокрема, з боку ЄСПЛ, у сфері 

захисту прав людини. Вони здійснюють свої дискреційні повноваження із 

врахуванням норм Конвенції 1950 р. та відповідних Протоколів до неї, та 

прецедентної практики Суду.  
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Таким чином, концепція «margin of appreciation» розвивається та набуває 

практичного застосування в національних правопорядках, зокрема, через 

діяльність судів.  

Застосування ЄСПЛ концепції «margin of appreciation» дає можливість 

узгодити національне законодавство держав-членів Ради Європи із 

положеннями Конвенції 1950 р. Ця концепція значною мірою допомагає знайти 

компроміс, з одного боку, між європейським наглядом Суду за виконанням 

державами їх конвенційних зобов’язань та їх розсудом у здійсненні 

внутрішньодержавних функцій, а з іншого – між інтересами індивідуальними й 

суспільними на рівні держави.  
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ВИСНОВКИ 

Підсумовуючи наведене вище, зазначимо, що в дисертації вперше у 

вітчизняній науці здійснено комплексне, системне дослідження концепції 

«margin of appreciation», зокрема, її змісту, становлення й застосування як у 

національному, так і в міжнародному судочинстві, насамперед, у практиці 

Європейського суду з прав людини.  

У висновках сформульовано такі найсуттєвіші результати і положення 

дослідження.   

1. Концепція «margin of appreciation», або свобода розсуду держави (чи 

суспільства), означає можливість обрання державою варіантів правового 

рішення відповідної ситуації та певної свободи в реалізації своїх владних 

повноважень. Використання цих можливостей має відбуватися з дотриманням 

прав та свобод людини, гарантованих міжнародним правом.  

Метою концепції «margin of appreciation» є досягнення розумного 

балансу між універсальними нормами права та локальними правовими 

підходами, зумовленими специфікою відповідної правової культури, 

правосвідомості, традицій, звичаїв та права. Тому свобода розсуду переважно 

поширюється на найбільш чутливі сфери правовідносин, пов’язані з релігією, 

етнічними і національними правовими цінностями, особливостями, 

зумовленими історичним чи політичним минулим, на які важко поширюються 

уніфіковані загальні стандарти. 

З метою досягнення такого балансу свободою розсуду наділяються 

національні суди, краще обізнані з такими місцевими особливостями. Відтак, 

можна вивести поняття «суду найближчої юрисдикції» як суду держави, який 

територіально, історично, культурно, етнічно, ментально та за іншими 

критеріями більш наближений до правовідносин, що розглядаються, і краще 

обізнаний із місцевими особливостями та обставинами, які є суттєвими для 

вирішення конкретної справи.  

2. Перші витоки концепції свободи розсуду лежать в античності, коли 

певні держави та їх правителі надавали свободу громаді для більшого 
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залучення народу до участі в державних справах, а свій подальший розвиток 

вона отримала в епоху середньовіччя, прикладом чого є, зокрема, Нантський 

едикт 1598 р., а пізніше – Декларація незалежності США 1776 р. та французька 

Декларація прав людини і громадянина 1789 р., положення яких розширювали 

обсяг прав людини та громадянина. У сучасному розумінні концепція свободи 

розсуду формувалась спершу в практиці національних судів Франції та 

Німеччини кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. В практиці національних судів 

Франції та Німеччини втілюється основна риса концепції суддівської «свободи 

розсуду», що полягає в наділенні цих інстанцій повноваженнями тлумачити та 

застосовувати на свій розсуд акти державного законодавства. 

 Вперше на універсальному рівні елементи концепції свободи розсуду 

було закріплено в Статуті ООН в положенні про міжнародне співробітництво 

держав, зокрема, у сфері дотримання прав людини.      

У доктрині найбільший внесок у розвиток теорії адміністративного 

розсуду, яка є прототипом сучасної «margin of appreciation», зробили німецькі 

вчені. Так, ідеї Рудольфа фон Гнейста були втілені із створенням в XIX ст. 

Вищого адміністративного суду Пруссії, трирівневої судової структури, до 

складу якої частково входили професійні посадові особи і громадяни, які 

користувалися повагою. Суди в складі цієї структури, застосовуючи свободу 

розсуду, могли вирішувати, чи перевищувала держава свої повноваження.  

Після Другої світової війни, з відродженням ідеї правової держави, 

концепція свободи розсуду почала активно впроваджувалась у судовій практиці 

Німеччини й Франції. Суди цих країн отримали право переглядати рішення 

уряду, тобто їх дискреційні повноваження було розширено, щоб зміцнити 

законність та гарантувати ефективніший захист прав та свобод людини. 

 3. Серед міжнародних судів найчастіше концепцію «margin of 

appreciation» застосовують регіональні (ЄСПЛ, Суд ЄС, Міжамериканський суд 

з прав людини та ін.) та конвенційні органи міжнародного судочинства (Орган з 

вирішення спорів СОТ, Міжнародний трибунал з морського права та ін.). 

Меншою мірою до концепції звертаються міжнародні судові органи 
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Африканського регіону, що пояснюється наслідками колоніальної епохи, в т.ч. 

недостатнім рівнем захисту прав людини на національному рівні. 

На відміну від регіональних органів, Міжнародний Суд ООН загалом 

уникає звернення до концепції свободи розсуду. Це пояснюється природою 

Суду як єдиного універсального органу, метою якого є встановлення 

уніфікованого правового підходу для держав різних регіонів та правових 

культур світу. Іншою причиною такого ставлення є характер рішень цього 

Суду, які є остаточними правовими прецедентами в найскладніших справах 

тлумачення та застосування міжнародного права.    

4. Найбільшого поширення і розвитку концепція «свободи розсуду 

держав» набула в судовій практиці ЄСПЛ. Суд враховував, що держави-

учасниці мали певну свободу розсуду в реалізації ними положень Конвенції, і 

фактично встановлювали баланс між забезпеченням прав і свобод людини, 

гарантованих даним документом, та національними інтересами. Причиною 

цього є існування в державах-членах Ради Європи відмінностей у специфічних і 

чутливих сферах людського життя, які не підлягають правовій уніфікації, такі 

як: релігійні переконання, особливості моралі та етики відповідного соціуму, 

національні та етнічні звичаї, традиції і ритуали, особливості правової культури 

і правосвідомості відповідного народу тощо.  

До вказаних особливостей варто додати історико-політичні відмінності 

між державами регіону: після входження до складу Ради Європи 

посттоталітарних держав Центральної і Східної Європи у низці своїх рішень 

ЄСПЛ визнав необхідність врахування їх правового та політико-історичного 

спадку та надання їм свободи розсуду у сферах, на які він здійснив особливо 

відчутний вплив. Таким чином, концепція «margin of appreciation» в практиці 

ЄСПЛ базується на існуванні чутливих морально-етичних та історико-

політичних відмінностей між державами-членами РЄ.  

Концепція «margin of appreciation» є противагою поняттю 

«європейського правового консенсусу» – однакового розуміння та 
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одноманітного й уніфікованого правового підходу до застосування норм 

захисту прав людини усіма членами РЄ.    

Під концепцією свободи розсуду в практиці ЄСПЛ розуміється право 

держави здійснювати втручання в права і свободи, гарантовані Конвенцією та 

Протоколами до неї, якщо для цього існують розумні і достатні підстави і за 

умови наявності такої можливості в національному законодавстві. Таке право 

держави передбачене положеннями Конвенції і вимагає від держави 

дотримання певних вимог, зокрема, дотримання принципу пропорційності та 

ефективного захисту конвенційних прав і свобод людини. Ідея концепції 

полягає в тому, що держава на свій розсуд може встановлювати баланс між 

правами окремої особи та суспільними інтересами. 

Застосування ЄСПЛ концепції «margin of appreciation» дає можливість 

узгодити національне законодавство держав-членів РЄ із положеннями 

Конвенції. Ця концепція значною мірою допомагає знайти компроміс, з одного 

боку, між європейським наглядом Суду за виконанням державами їх 

конвенційних зобов’язань та їх розсудом у здійсненні внутрішньодержавних 

функцій, а з іншого – між інтересами індивідуальними й суспільними на рівні 

держави.  

Прецедентне право ЄСПЛ свідчить, що в справах, які стосуються 

особливо важливого аспекту існування людини чи її особистості, свобода 

національного розсуду буде переважно обмеженою. 

5. Принциповими критеріями для застосування концепції «margin of 

appreciation», розробленими судовою практикою страсбурзьких органів, є 

передбаченість законом, законні цілі та необхідність в демократичному 

суспільстві. 

Під обсягом свободи розсуду розуміється кількість можливих 

альтернативних варіантів, з-поміж яких уповноважені національні 

правозастосувальні суб’єкти можуть обрати певне рішення. Таке рішення 

залежить від обставин, предмета, передумов конкретної справи, а також 
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наявності чи відсутності спільної основи в законодавстві та практиці держав-

членів Ради Європи.  

До обсягу свободи розсуду відносяться можливі альтернативні варіанти, 

з яких відповідні правозастосувальні суб’єкти держав-учасниць Конвенції 

можуть обрати певне рішення залежно від обставин конкретної справи. Увагу 

приділено також наявності чи відсутності схожого законодавства та практики 

щодо вирішення подібних справ в державах-членах Конвенції.  

Обсяг свободи розсуду визначається й межами розсуду, під якими 

розуміються досить чіткі рамки вибору, встановлені для національних 

правозастосувальних суб’єктів, насамперед, Конвенцією 1950 р. Він включає 

факт (фактичну сторону справи, що входить до компетенції національних 

органів влади і судів) та національне право (законодавство, тлумачення і 

застосування якого покладається, в першу чергу, на національні органи і суди 

держав-учасниць Конвенції).  

Межі свободи розсуду найчастіше визначаються як «певні» (за 

надзвичайних ситуацій) та «широкі» (щодо питань політичної організації, 

економіки, соціальної моралі тощо), залежно від предмета і підстав кожної 

конкретної справи, та правових і культурних традицій різних країн.  

6. Основою концепції «margin of appreciation» у прецедентному праві 

ЄСПЛ стала, насамперед, ст. 15 Конвенції. Концепція має значний вплив на 

практику ЄСПЛ щодо прав та свобод за статтями 5, 6, 8-11, 14, 15 Конвенції, ст. 

1 Першого протоколу до Конвенції, ст. 2 Протоколу № 4 й ст. 1 Протоколу № 7, 

але менший вплив на інші конвенційні права. Фактично, свобода розсуду 

передбачена тими статтями Конвенції, друга частина яких визначає підстави та 

умови обмеження відповідних прав та свобод (статей 8-11). 

7. До характерних рис концепції «margin of appreciation» в її 

застосуванні ЄСПЛ можна віднести:  

- Концепція ґрунтується на міжнародних договорах з прав людини, 

насамперед, на Конвенції 1950 р.; 
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- вона суттєво вплинула на прецедентне право ЄСПЛ, зокрема, щодо 

прав та свобод людини за ст. 15, статтями 5-6, 8-11, ст. 14 Конвенції, ст. 1-3 

Першого протоколу до Конвенції 1950 р.; 

- Концепції притаманна казуїстичність; 

- втручання держави в конвенційні права та свободи на свій розсуд є 

можливим лише якщо є розумні і достатні підстави такого втручання; 

- свобода національного розсуду держав-членів Ради Європи завжди 

супроводжується європейським наглядом з боку ЄСПЛ;  

- за допомогою концепції, відбувається справедливе та неупереджене 

виконання Конвенції, що сприяє підтриманню добровільного співробітництва 

між державами-членами РЄ.  

     8.  Застосування концепції свободи розсуду тісно пов’язане з 

принципами роботи ЄСПЛ.  

Суд здійснює автономне тлумачення конвенційних термінів і є 

незалежним у цьому процесі від розуміння того чи іншого терміну окремою 

державою-учасницею Конвенції. При цьому він допускає, що правозастосовні 

органи держав можуть користуватися певною гнучкістю в здійсненні свого 

тлумачення зазначених термінів, за умови, що їх інтерпретація буде достатньо 

«розумною», а також відповідатиме суті положень Конвенції.  

Таким чином, через надання Судом державам такої «гнучкості» в 

тлумаченні конвенційних термінів, концепція «margin of appreciation» 

застосовується на національному рівні.  

Принцип субсидіарності функціонування ЄСПЛ проявляється в 

матеріальному аспекті (на підставі Конвенції та Протоколів до неї держави 

можуть застосовувати свободу розсуду при реалізації прав та свобод людини) 

та процесуальному (вимога вичерпання національних засобів правового 

захисту).  

Щодо матеріального аспекту, попри те, що національні 

правозастосувальні суб’єкти можуть користуватися розсудом, приймаючи 



171 

рішення, вони мають дотримуватись положень Конвенції, що свідчить про 

зв'язок між принципом субсидіарності та концепцією «margin of appreciation».  

«Процедуралізація» конвенційних прав та свобод, під якою мається на 

увазі швидка адаптація конвенційних положень до суспільних змін, також є 

втіленням взаємодії принципу субсидіарності й концепції «margin of 

appreciation» в практиці ЄСПЛ.  

Конвенція є «живим інструментом», а її положення продовжують 

набувати нового значення з розвитком суспільства, однак не змінюється сама їх 

суть, яка була закладена в початковий текст Конвенції. Принцип еволюційного 

тлумачення Судом конвенційних норм сприяє застосуванню широкої свободи 

розсуду державами-учасницями, оскільки останні користуються дискреційними 

повноваженнями для реалізації та захисту прав і свобод людини. Одночасно, 

взаємозв’язок принципу еволюційного тлумачення та концепції «margin of 

appreciation» полягає і в тому, що не допускається звуження існуючого обсягу 

конвенційних прав і свобод.  

Застосування ЄСПЛ принципу ефективного захисту у взаємозв’язку з 

концепцією «margin of appreciation» в його рішеннях призводить до розширення 

обов’язків держави щодо захисту прав та свобод людини. Але водночас таке 

розширення має наслідком звуження національного правообмежувального 

розсуду.  

9. Ряд етапів реформування ЄСПЛ (зокрема, Протоколами № 14-16 до 

Конвенції 1950 р.) призвів до посилення принципу його субсидіарності, 

відповідно до якого на держави має покладатися основна відповідальність щодо 

забезпечення прав і свобод, гарантованих Конвенцією і Протоколами до неї. Це 

забезпечується посиленням принципу свободи розсуду держав («margin of 

appreciation»), нагляд за реалізацією якої здійснюється ЄСПЛ.  

10. Концепція «margin of appreciation» застосовується національними 

органами влади, включаючи суди, лише в межах, які допускаються Конвенцією, 

і які відповідають визначеним нею вимогам.  
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При реалізації дискреційних повноважень, держави мають враховувати 

стандарти захисту прав людини, відображені в Конвенції та прецедентному 

праві ЄСПЛ.  

Застосовуючи концепцію свободи розсуду, Україна та інші держави-

члени РЄ приводять практику національних органів влади, насамперед судів, у 

відповідність до європейських стандартів захисту прав людини, напрацьованих 

в прецедентному праві ЄСПЛ.  

Ми вважаємо, що Конституційний Суд України повинен бути серед 

органів, до компетенції яких відноситься дотримання Конвенції 1950 р. і до 

його повноважень варто включити узагальнення практики ЄСПЛ з метою 

поширення знань про права та свободи, гарантовані Конвенцією, та концепцію 

«margin of appreciation» серед суб’єктів правозастосування, насамперед, судів 

загальної юрисдикції для використання в їхній роботі. 

Необхідне також внесення відповідних змін до чинного законодавства, 

зокрема, до законів «Про Конституційний Суд України», «Про судоустрій і 

статус суддів», інших законів та підзаконних актів, та  прийняття нових законів, 

що сприятиме ефективнішому захисту прав та свобод людини.   

Застосовуючи концепцію свободи розсуду, європейські держави 

(Австрія, Бельгія, Франція, Німеччина, Сполучене Королівство тощо) є 

відкритими для міжнародного контролю, зокрема, з боку ЄСПЛ, у сфері 

захисту прав людини. Вони здійснюють свої дискреційні повноваження із 

врахуванням норм Конвенції 1950 р. та відповідних Протоколів до неї, та 

прецедентної практики Суду.  

11. Наслідком застосування концепції «margin of appreciation» в 

рішеннях ЄСПЛ є вирішення конкретної справи й відновлення порушених прав 

заявників, а також покращення національного законодавства для попередження 

порушень прав та свобод людини. 
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науково-практичній конференції «Сучасні аспекти правового життя України» 

(Центр правових наукових досліджень, м. Київ, 28-29 серпня 2012 р.), І 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

правознавства» (Національний університет «Юридична академія України імені 

Ярослава Мудрого», Харківський осередок Ліги студентів Асоціації правників 

України, м. Харків, 8 грудня 2012 р.), Міжнародній юридичній науково-

практичній конференції «Стратегія і тактика правових реформ: виклики 

сучасності» (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції «Актуальна 

юриспруденція», м. Київ, 5 березня 2013 р.), Міжнародній юридичній науково-

практичній конференції «Пріоритети національного реформування держави і 

права: теорія та практика» (Міжнародні юридичні науково-практичні 

конференції «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 8 жовтня 2014 р.), ІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритетні напрямки розвитку 

правової системи України» (Наукове видання «Молодий вчений», м. 

Хмельницький, 17-18 жовтня 2014 р.), ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України» 

(Наукове видання «Молодий вчений», м. Одеса, 14-15 жовтня 2016 р.).    


