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Перелік умовних скорочень: 

 

ООН – Організація Об’єднаних Націй. 

ЄКПЛ, Європейська конвенція або Конвенція – Конвенція про захист 

прав людини і основоположних свобод. 

ЄСПЛ, Суд, Європейський суд або Страсбурзький суд – Європейський 

суд з прав людини. 

ЄС – Європейський Союз. 

Суд ЄС – Суд Європейських Співтовариств. 

РЄ – Рада Європи. 

ПАРЄ – Парламентська Асамблея Ради Європи. 

КМРЄ – Комітет Міністрів Ради Європи. 

Веніціанська комісія – Європейська комісія “За демократію через право”. 

ВР України – Верховна Рада України. 

КМ України – Кабінет Міністрів України. 

Мінюст України – Міністерства юстиції України.  

МОН України – Міністерство освіти і науки України.  

КС України – Конституційний Суд України. 

ВС України – Верховний Суд України. 

ВАС України – Вищий адміністративний суд України. 

ВСС України – Вищий спеціалізований суд України. 

ВГС України – Вищий господарський суд України. 

ЦК України – Цивільний кодекс України. 

ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України. 

КК України – Кримінальний кодекс України. 

КПК України – Кримінальний процесуальний кодекс України. 

КАС України – Кодекс адміністративного судочинства України. 

 



 

 

5 

 

ВСТУП 

 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. В умовах світових 

глобалізаційних процесів, які характеризуються кризою ліберального 

прагматизму,  набувають все більшого значення питання судового захисту прав, 

свобод та інтересів фізичних і юридичних осіб, а також держав на 

міжнародному рівні. Найбільш ефективним міжнародним об’єднанням з точки 

зору забезпечення міжнародного судового захисту прав людини і громадянина 

виступає таке міждержавне об’єднання як Рада Європи, яка була утворена у 

1949 році і являє собою унікальну міжнародну регіональну організацію, яка 

об’єднала єдиною загальноєвропейською ідеєю на той час держави Європи. 

Україна набула членства в цієї організації у 1995 році. Відповідно до Статуту 

Ради Європи метою цієї міжнародної організації є досягнення більшого єднання 

між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їх 

спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному 

прогресу. Кожен член Ради Європи обов’язково повинен визнавати принципи 

верховенства права та здійснення прав і основоположних свобод людини всіма 

особами, що знаходяться під його юрисдикцією, і має щиро та ефективно 

здійснювати співробітництво в досягненні мети Ради. 

Однією із головних досягнень Ради Європи стало ухвалення 4 листопада 

1950 року Конвенції з прав людини і основоположних свобод, що стало  

реакцією міжнародної спільноти на серйозні порушення прав людини у Європі 

та створило дієвої механізм захисту задекларованих прав і свобод на 

наддержавному рівні. З прийняттям Європейської конвенції контрольний 

механізм дотримання та забезпечення захисту прав людини, утворений у рамках 

Ради Європи, набув унікальної інституційно – правової природи, створивши 

власну правову системи, яка виступає складовою частиною правових систем 

держав-учасників Конвенції та протоколів до неї.  
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Важливе значення у створенні та розвитку правової системи Ради Європи 

та національних правових систем, у судовому захисті прав і свобод людини і 

громадянина відіграє Європейський суд з прав людини, який згідно із статтею 

19 Конвенції створений для забезпечення дотримання Високими Договірними 

Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та Протоколами до неї та виступає 

ефективним засобом захисту і дотримання прав і свобод людини і громадянина.  

Україна з набуттям членства в Раді Європи взяла на себе важливі 

зобов’язання у сфері захисту прав людини. Це є одним з пріоритетних 

напрямків державної політики України, що підтверджується, зокрема,  

прийняттям Закону України від 23 лютого 2006 року № 3477- IV “Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини” та низкою інших нормативних актів. З 1995 року реалізується Спільна 

програма Комісії європейських співтовариств та Ради Європи щодо 

реформування правової системи, місцевого самоврядування та удосконалення 

системи правозастосування в Україні. А 21 січня 2015 року Комітетом Міністрів 

Ради Європи було ухвалено План дій для України на 2015-2017 роки, 

розроблений за спільною ініціативою Ради Європи та України. Метою цього 

плану є підтримка України у виконанні її статутних і специфічних зобов’язань 

як держави-члена Ради Європи та сприяння вирішенню фундаментальних 

питань у сфері прав людини та верховенства права в Україні. 

Вироблення успішної стратегії взаємовідносин України та Ради Європи 

багато в чому залежить від досконалого вивчення діючої правової системи РЄ 

та практики застосування її права, що безпосередньо пов’язано зі сферою 

юрисдикції ЄСПЛ. Із цієї точки зору є вельми актуальним дослідження проблем 

юрисдикції та практики Суду. За кількістю скарг, що розглянуті або знаходяться 

на розгляді в ЄСПЛ, Україна посідає одне з перших місць в Європі. За даними 

ЄСПЛ на кінець 2015 року на його розгляді знаходилося 64 750 справ, з них 

13 850, а це 21,4 %, заяви проти України.  Голова Верховного Суду України 
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Ярослав Романюк зазначає, що Україна була і надалі залишається лідером по 

зверненням громадян України до ЄСПЛ. За його словами, в основній своїй масі 

ці заяви не визнаються прийнятними. Наприклад, за даними ЄСПЛ за 2014 рік, 

більше 92 % заяв, які надходили до ЄСПЛ від громадян України, були визнані 

як неприйнятні. Впродовж 2015 року ЄСПЛ постановив 51 рішення проти 

України. По одному рішенню він констатував, що Україна дотрималася  

Конвенції і підстав фіксувати порушення України немає. По всіх інших 50 

рішеннях ЄСПЛ констатував порушення Україною взятих на себе міжнародних 

зобов’язань. Міністр юстиції України Павло Петренко повідомив, що громадяни 

України подали до Європейського суду 700 позовів проти Росії за військову 

агресію на Донбасі і анексію Криму (див.: www.unn.com.ua/uk/news/1545381). 

Статистика Ради Європи свідчить, що протягом тільки 2013 року Україна 

програла за позовами в Європейському суді з прав людини майже двадцять три 

мільйони євро, у 2014 році – майже вісім мільйонів євро. Нині на контролі 

Комітету Міністрів Ради Європи перебуває ще близько тисячі скарг українців на 

порушення  Європейської конвенції.  

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена також необхідністю 

вирішення теоретичних і практичних проблем, що виникають при використанні 

механізмів судового захисту в ЄСПЛ і механізмів його взаємодії з 

національними судовими установами держав – членів Ради Європи в судовій 

сфері, прецедентної практики ЄСПЛ та її впливу на право та інститути Ради 

Європи і правові системи держав – членів Ради Європи, зокрема, правову 

систему України.  

Аналіз спеціальної юридичної літератури підтверджує, що проблеми 

юрисдикції ЄСПЛ явно недооцінені не лише науковцями України та 

пострадянських держав, а й інших країн Європи. Питанням ЄСПЛ присвятили 

свої роботи такі науковці, як Красиков Д.В., Севост’янова Н.І., Супрун Д.М., 

Соловйов О.В., Осман-заде С.Ш., Попко Є.В. та ін. Вчені розглядали деякі 
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аспекти діяльності Європейського суду. Питання юрисдикції ЄСПЛ  

розглядались лише фрагментарно, в контексті тих чи інших проблем Ради 

Європи. Але комплексного дослідження юрисдикції ЄСПЛ не існує.  Тому слід 

визнати тему дисертаційного дослідження актуальною. 

З поміж численних наукових робіт  зарубіжних та вітчизняних авторів з 

питань, що розглядаються в цьому дослідженні, та суміжної тематики, було 

використано праці вчених, що зробили істотний внесок у вивчення цієї 

проблематики, серед яких – В. Буткевич, М. Буроменський, Б. Бабін, О. 

Гріненко, І. Грицяк, А. Дмитрієв, Л. Заблоцька, О. Задорожній, Т. Комарова, В. 

Мицик, В. Муравйов, П. Рабинович, С. Шевчук, Н. Севостьянова, Д. Супрун, С. 

Фурса та ін. Питання юрисдикції ЄСПЛ містяться в численних роботах 

іноземних вчених, таких як: Р. Арнольд, А. Арно, Е. Алісіевич, Ф. Бенуа–Ромер, 

Дж.-Л. Барбен, М.-Т Бітш, Я. Броунлі, С. Везеріл, М. Віраллі, М. Гердеген, Ф. 

Джейкобс, А. Дональд, М. Ейссен, М. Ентін, Х. Іздебскі, Д. Гомієн, К. Карстенс, 

Г. Клебес, М. Кеннеді, Ж.-П. Коста, Д. Красиков, Дж. МакБрайд, С. Мартенс, Р. 

Монако, С. Осман-заде, Е. O’Халпін, Ф. Судр, М. Тропер, В. Туманов, М. 

Хартвіг, Д. Харріс,  Т. Хартлі, Х. Флосс, Ж. Шевалье, В. Швіммер та ін.  

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

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних 

робіт Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі 

згідно із цільовою комплексною програмою „Актуальні проблеми 

міжнародного публічного права в галузі прав людини” (державна реєстрація 

№ 0111u010549). 

Мета і завдання дослідження. Основною метою дисертаційного 

дослідження є проведення комплексного та системного аналізу проблем 

юрисдикції ЄСПЛ, визначення її генезису, меж застосування та шляхів 

вдосконалення, що необхідно для виявлення подальших напрямків розвитку 

судової й інституційної систем Ради Європи.  
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Реалізація поставленої мети зумовила необхідність вирішення таких 

завдань: 

- визначити міжнародно-правовий статус Європейського суду з прав 

людини в інституційній системі Ради Європи; 

- дослідити генезис та систему юрисдикції Страсбурзького суду в контексті 

його специфічних повноважень; 

- розглянути принцип субсидіарності юрисдикції Європейського суду з 

прав людини; 

- дослідити предметну, просторову, часову і персональну юрисдикцію 

Європейського суду з прав людини.  

- визначити механізм реалізації юрисдикції Європейського суду з прав 

людини та його основні елементи; 

- дослідити провадження щодо тлумачення Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та Протоколів до неї; 

- дослідити провадження щодо застосування Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та Протоколів до неї; 

- дослідити провадження щодо застосування Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та Протоколів до неї при розгляді 

міждержавних справ;  

- дослідити провадження щодо застосування Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та Протоколів до неї при розгляді 

індивідуальних заяв;   

- дослідити правові процедури надання консультативних висновків з 

правових питань; 

 - проаналізувати вплив практики ЄСПЛ на право та інститути Ради 

Європи; 

 - проаналізувати вплив практики Страсбурзького суду на правові системи 

держав – членів Ради Європи; 
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 - охарактеризувати правове регулювання відносин Європейського суду з 

прав людини з Європейським Союзом. 

Об’єктом дослідження виступають відносини, пов’язані з діяльністю 

ЄСПЛ як елемента інституційної системи Ради Європи, головним завданням 

якого є судовий контроль за забезпеченням дотримання прав і свобод людини і 

громадянина державами-членами Ради Європи.  

Предметом дисертаційного дослідження є юрисдикція ЄСПЛ як система 

специфічних повноважень, що характеризують компетенцію цього Суду в 

різних аспектах: сфери відання судової влади, предмета судового розгляду й 

предмета судової діяльності, інстанційної побудови судової системи РЄ, 

процесуальних форм реалізації.  

Методологічну основу дисертації склали різні методи пізнання. 

Дисертантом використано весь комплекс методів дослідження – як 

загальнонаукових (аналіз, синтез, теоретичне моделювання, прогнозування, 

аналогія, екстраполяція тощо), так і спеціальних юридичних (порівняльно-

правий, метод тлумачення, логіко-правовий тощо). Історичний метод - при 

дослідженні положення ЄСПЛ серед інших інститутів РЄ, становлення його 

статусу, а також при вивченні генезису юрисдикції Суду. Діалектичний метод – 

при досліджені проблеми розвитку юрисдикції ЄСПЛ та стандартів 

справедливого судочинства. Метод класифікації - при визначенні видів і форм 

юрисдикції при поділі їх на певні групи. Метод аналогії – при вивченні 

юрисдикції ЄСПЛ у порівнянні з юрисдикцією Суду Європейського 

Співтовариства. Метод прогнозування - при опрацюванні пропозицій про 

подальший розвиток судової системи РЄ і розширення  юрисдикції ЄСПЛ. 

Герменевтичний і нормативно-аналітичний методи - для з’ясування змісту як 

установчих договорів РЄ, Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, що є джерелами юрисдикції ЄСПЛ, так і рішень ЄСПЛ, зокрема, проти 

України. Метод порівняльно-правового аналізу – при дослідженні юрисдикції 
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ЄСПЛ, механізму захисту прав різних категорій позивачів перед Судом, а також 

порівнянні правових систем держав-членів Ради Європи і права РЄ.  

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає в тому, що воно 

являє собою цілісний комплексний та системний аналіз теоретичних і 

практичних актуальних проблем та новітніх тенденцій розвитку юрисдикції 

ЄСПЛ з огляду на правотворчу та правозастосовну практику  Суду та його 

впливу на інтеграційний правопорядок Ради Європи. Результати цього 

дослідження ґрунтуються на вивченні й узагальненні доктринальних джерел, 

нормативного матеріалу, судової практики та інших джерел у сфері 

міжнародного і європейського права. Емпіричну основу дослідження становили 

установчі договори та акти органів Ради Європи, її статутне і конвенційне право 

та аналітичні матеріали. Як емпіричну базу дослідження використано рішення 

ЄСПЛ та окремі рішення національних судових установ держав – членів Ради 

Європи, зокрема, України. 

У дисертаційній роботі сформульовано такі нові концептуальні 

положення та висновки, які є особистим внеском автора в дослідження наукової 

проблеми і виносяться на захист: 

Уперше:  

- комплексно досліджено юрисдикцію Європейського суду як одного із 

основних елементів контрольного механізму Конвенції. Доводиться, що ЄСПЛ є 

конвенційним органом Ради Європи; 

- доведено, що юрисдикція Європейського суду як самостійний предмет 

наукового дослідження  має комплексний характер та інтерпретується з точки 

зору єдності її сутнісних та процесуальних компонентів – компетенційних 

повноважень Суду та процесуальних форм реалізації; 

- досліджено питання вдосконалення актів Ради Європи, зокрема її Статуту, 

імплементації до нього положень Конвенції та Протоколів до неї щодо 

юрисдикції Європейського суду з прав людини; 
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- з урахуванням такого аспекту правової системи Ради Європи, як стандарт 

судового захисту прав людини, зроблена доктринальна оцінка наявності в 

правовому полі Ради Європи такого явища, як правова фрагментація судового 

захисту, та простежена юрисдикційна діяльність ЄСПЛ, яка направлена на 

зменшення наслідків цієї фрагментації;  

- на підставі аналізу первинного обсягу юрисдикції Суду доведено, що вона 

була новаторською порівняно з юрисдикцією інших існуючих на той час 

міжнародних судових установ, оскільки громадяни вперше отримали 

можливість звертатися за судовим захистом до міжнародної судової установи, і 

подальша її модернізація визначила розвиток Ради Європи і статус самого Суду. 

Дається власне визначення етапів становлення юрисдикції ЄСПЛ;  

- обґрунтовано значення юрисдикції ЄСПЛ та його практики з точки зору 

впливу на європейське право і правову систему Ради Європи та національні 

правові системи, процеси європейської інтеграції. Досліджено питання 

кооперації ЄСПЛ та національних судів. Відзначається, що суди в Україні 

застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права; 

- визначено механізм та основні форми реалізації юрисдикції 

Європейського суду. Концептуально розглянуто рішення Суду як процесуальну 

форму реалізації його юрисдикційних повноважень, особливості формування 

правових прецедентів та змісту процедури “пілотного рішення” з метою 

усунення системних та структурних проблем в національній правовій системі;  

- доведено необхідність розширення юрисдикції ЄСПЛ шляхом надання 

йому повноважень щодо нагляду за виконанням остаточних рішень Суду, а 

також розширення його консультативної компетенції;  

- досліджено тенденції розвитку юрисдикції Європейського суду, зокрема у 

разі приєднання до ЄКПЛ Європейського Союзу. У цьому разі доведено 

необхідність наділення ЄСПЛ компетенцією щодо судового контролю за 
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діяльністю правових інститутів ЄС, зокрема Суду ЄС, з питань забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина; 

- в аспекті проблеми гармонізації європейської та національних правових 

систем одержано додаткові теоретичні положення та емпіричні дані, які є 

достатніми для того, щоб бути підґрунтям подальших досліджень тенденцій 

розвитку інституційної системи Ради Європи та юрисдикції ЄСПЛ. 

Удосконалено: 

- методологію дослідження діяльності Ради Європи та її правових 

інститутів, в основу якої покладено системний, порівняльний та логічний 

методи;  

- правове становище Європейського суду з прав людини як важливого 

інституційного елементу Ради Європи та його юрисдикційні повноваження;  

- теоретичні концепції, які розкривають природу основних процесуальних 

форм реалізації юрисдикції ЄСПЛ – судових проваджень (проваджень за ст. 32, 

33, 34 ЄКПЛ) та надання консультативних висновків (ст. 47-49 Конвенції);  

- шляхи гармонізації національного законодавства України із 

європейськими стандартами судового захисту, імплементація норм та 

принципів права Ради Європи у національне законодавство, підвищення 

ефективності діяльності системи правосуддя.  

Дістали подальшого розвитку: 

- наукові погляди на інституційну систему Ради Європи як своєрідну 

організаційну структуру, покликану розвивати європейську інтеграцію, 

специфіка якої виражається у певному змішанні повноважень виконавчої та 

судової гілок влади, а також у незакріпленому поділі повноважень між 

європейськими та національними рівнями врядування; 

- на підставі аналізу чисельних реформ Ради Європи та ЄСПЛ погляди на 

місце Суду в інституційній системі РЄ. Специфічні структурно-функціональні 

зв’язки Суду та інших інститутів Ради Європи складають основу моделей 
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інституційних взаємовідносин. Найхарактернішою ознакою, яка притаманна 

діяльності Суду, є судовий активізм, який відбиває його роль в інституційній 

системі РЄ;  

- ідея становлення інтеграційного правопорядку Ради Європи. Доведено, 

що на формування інтеграційного правопорядку суттєвий вплив має юрисдикція 

самого Суду, який розвивав концепції прямої дії, верховенства права та 

відповідальності держав-членів при недотриманні інтеграційного права. 

Особливо знаковим стала наявність такого правового режиму установчих 

договорів, який надає певні права та накладає обов’язки на фізичних і 

юридичних осіб на території держав-членів Ради Європи, в результаті чого вони 

стали відігравати активну роль у реалізації права Ради Європи у межах 

національних правових систем.  

- систематизація норм та принципів права Ради Європи, які є вагомою 

частиною міжнародного універсального права та європейського міжнародного 

права, а також є джерелом регіонального, партикулярного міжнародного права 

й національного права держав-членів РЄ; 

-  ідея посилення інтеграції у судовій сфері Ради Європи в цілому та 

значення поступового становлення транснаціональних правил судочинства;  

- положення про концептуальне розуміння юрисдикції Європейського суду 

з прав людини. Запропоновано розглядати юрисдикцію Суду у широкому 

значенні, як засновану на Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод сукупність повноважень ЄСПЛ як єдиного судового органу Ради Європи 

та здійснення ним діяльності щодо тлумачення і застосування Конвенції та 

Протоколів до неї; 

- питання щодо можливості перегляду актів Ради Європи, зокрема її 

Статуту, внесення до них редакційних змін та доповнень з метою більш чіткого 

визначення юрисдикції та правового статусу у якості статутного органу РЄ  

ЄСПЛ; 
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- положення щодо необхідності подальшого удосконалення національного 

законодавства України як складової європейського правового простору у сфері 

судового захисту прав людини і громадянина на підставі європейських 

стандартів правосуддя, вимог ЄКПЛ та практики Суду. 

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів. Наукові 

підходи, запропоновані в цьому дослідженні, дозволяють всебічно та 

комплексно вивчити проблематику юрисдикції Європейського суду з прав 

людини. Сформульовані в роботі висновки, концептуальні положення та 

практичні рекомендації можуть стати відправним пунктом для подальших 

наукових пошуків у цій сфері. Проведений теоретико-методологічний аналіз 

дозволив визначити шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства та 

правосуддя в сфері судового захисту прав людини, що може бути використане в 

законотворчий та правозастосовній діяльності при усуненні наявних прогалин 

правового регулювання у світлі наближення законодавства України до 

стандартів Ради Європи.   

Теоретичні результати дослідження може бути використано в 

навчальному процесі у вищих навчальних закладах при викладанні дисциплін 

міжнародного публічного права, права міжнародних організацій, міжнародних 

судових органів, міжнародного права із захисту прав людини, а також при 

підготовці підручників, навчальних посібників, навчально-методичної 

літератури для студентів вищих юридичних навчальних закладів. 

Правотворче значення полягає в можливості врахування висновків даних 

наукових розвідок при розробці міжнародних актів за участю України, а також у 

процесі адаптації українського законодавства до стандартів Ради Європи.   

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто; всі результати цієї роботи, сформульовані в ній висновки, 

положення та рекомендації обґрунтовано на основі особистих досліджень 

автора. Для аргументації окремих положень роботи використовувалися праці 
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інших науковців, на які зроблено посилання. З колективних наукових праць у 

дисертаційній роботі використано лише авторські ідеї та положення. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні та практичні 

положення й висновки, що містяться в дисертації, обговорювалися на 

засіданнях кафедри міжнародного права Українського державного університету 

фінансів та міжнародної торгівлі. Положення дисертаційного дослідження автор 

використовував в навчальному процесі, зокрема, при викладанні курсу 

“Міжнародне право” в Українському державному університеті фінансів та 

міжнародної торгівлі. 

Окремі теоретичні положення та практичні висновки дисертаційного 

дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових та науково-

практичних конференціях, зокрема, на Міжнародній науково-практичній 

конференції “Захист прав людини в адміністративному судочинстві: сучасний 

стан і перспективи розвитку в Україні” (м. Київ, 1-2 жовтня 2015 р., тези 

опубліковано) та VI Міжнародній науково-практичній конференції “Правова 

реформа в сучасних умовах: досягнення і перспективи” (м. Київ, 26 лютого 

2016р., тези опубліковано) . 

Публікації.  Основні наукові положення та висновки дисертаційного 

дослідження відображені в шести наукових статтях у наукових фахових 

виданнях, перелік яких затверджено МОН України, двох міжнародних фахових 

виданнях, а також у матеріалах двох науково-практичних конференцій.   

Структура дисертації. Мета й завдання дослідження визначили його 

структуру. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, кожен з яких 

містить підрозділи, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

дисертації становить 230 сторінок, включно зі списком використаних джерел, 

що налічує 315 найменувань та становить 30 сторінок. 
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 Розділ 1. Сутність юрисдикції Європейського суду з прав людини 

 

1.1. Європейський суд з прав людини в інституційній системі Ради 

Європи 

 

Відповідно до частини четвертої статті 55 Конституції України кожен має 

право після використання всіх національних засобів правового захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна [1]. Це стосується і Європейського суду з прав 

людини, важливої інституції Ради Європи. 

Стан теорії права Ради Європи підтверджує, що проблеми її інституційної 

системи, юрисдикції ЄСПЛ, явно недооцінені. У європейській науці ця 

проблематика відображена певним чином в аспекті загальних питань права Ради 

Європи, зокрема, в роботах німецького професора К. Картенса [2], 

французького професора, президента Страсбурзького університету Ф. Бенуа – 

Ромера [3; 7], австрійського професора, генерального секретаря Ради Європи у 

1999 – 2004 р.р. В. Швіммера [4], польського професора Н. Іздебського [5], 

колишнього секретаря Комітету Міністрів Ради Європи професора Г. Клебеса 

[6, 7] та ін. В державах, що створені на базі республік колишнього СРСР, 

зазначена проблематика розглядалася лише фрагментарно, як правило, через 

призму інтеграції міждержавних правових систем [8], окремих організаційно – 

правових аспектів реалізації права на правосуддя в ЄСПЛ [10; 11], реалізації 

принципу субсидіарності в діяльності Суду [9], впливу діяльності ЄСПЛ на 

формування національних правових систем [12], діяльності РЄ [14] тощо.  

Враховуючи загальновизнану роль ЄСПЛ, цілком очевидним є важливість 

комплексного наукового осмислення і дослідження проблем, що пов’язані з 
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юрисдикцією  Суду як органічного правового інституту Ради Європи, основного 

елементу контрольного механізму Конвенції. 

Інституційна система Ради Європи як міжнародної регіональної 

організації, що наділена міжнародною правосуб’єктностю [13; 14, с.4] 

представляє собою сукупність елементів (інститутів) РЄ, на які покладено 

досягнення відповідної мети цієї організації, та які виявляють найхарактерніші 

зв’язки як зовні, так і всередині цієї організації. При цьому, вважаємо, що до 

таких інститутів слід відносити не тільки основні інститути, що мають владні 

повноваження, а і відповідні дорадчі (консультативні) органи організації. Тому, 

не можна погодитись з позицією окремих авторів, які відносять до інституційної 

системи цієї міжнародної організації лише основні органи [15] або органи, що 

здійснюють “визначені статутом політичні завдання” [14, с.4], оскільки дорадчі 

та конвенційні органи відіграють важливу роль в діяльності такої міжнародної 

організації, як Рада Європи. Так, такий важливий орган Ради, як Парламентська 

Асамблея, яка під час заснування Ради Європи разом з Комітетом Міністрів 

стала головним її статутним органом (стаття 10 Статуту РЄ), с самого початку 

діяльності РЄ була утворена у якості консультативного органу (стаття 22 

Статуту РЄ), що знайшло відображення в її первинній назві – Консультативна 

Рада. Дорадчими органами РЄ є Європейська комісія за демократію через право 

(Венеціанська комісія), Конгрес місцевої та регіональної влади Європи, інші 

організації, а конвенційним – ЄСПЛ [16]. 

Як відомо, Рада Європи була заснована незабаром по завершенні Другої 

світової війни 5 травня 1949 року відповідно до Лондонського Договору, який 

було підписано і ратифіковано десятьма країнами-засновниками: Королівством 

Бельгія, Королівством Данія, Ірландською Республікою, Італійською 

Республікою, Великим Герцогством Люксембургським, Королівством 

Нідерландів, Королівством Норвегія, Сполученим Королівством Великобританії 

та Північної Ірландії, Французькою Республікою та Королівством Швеція, і 
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яким було ухвалено  Статут РЄ, який має статус міжнародного договору та, на 

думку Р. Монако [241, р.1], яку  підтримують Ф. Бенуа-Ромер та Г. Клебес, як і 

установчі договори інших міжнародних організацій, може вважатися 

внутрішнім актом міжнародного конституційного права [7, с.14]. З утворенням 

РЄ була реалізована політична резолюція Гаазького конгресу, що проходив у 

травні 1948 року за участю делегатів із дев’ятнадцяти європейських держав, 

щодо створення парламентської асамблеї задля аналізу правових проблем, що 

характерні при створенні союзу чи федерації, ухвалення хартії прав людини та 

встановлення верховного суду “щодо захисту прав людської особи та принципів 

особи”, а також мрія У. Черчілля щодо створення “Сполучених Штатів Європи”, 

про що він казав під час промови в Цюріхському університеті 19 вересня 1946 

року [див.: 17]. Цікавим є те, що “університетські” підвалини утворення такої 

авторитетної сьогодні міжнародної організації проявились і в тому, що до 

зведення на околиці Страсбурга Палацу Європи у 1977 році, де зараз працює 

Рада Європи, її штаб-квартира знаходилась в Університетському Палаці 

Страсбурга. Зараз до Ради Європи входить 47 держав. Членство відкрите для 

всіх європейських держав, які визнають принцип верховенства права і 

гарантують основні права і свободи для своїх громадян. Статус 

парламентського спостерігача мають: Ізраїль, Канада, Мексика. Статус 

спостерігача в КМ РЄ мають: Ватикан, Японія, Канада, США, Мексика. 

Статут РЄ визначає завдання Ради Європи, встановлює її політичні органи 

та регулює відносини між ними. Так, відповідно до пункту “а” статті першої 

Статуту РЄ метою Ради є досягнення більшої єдності між її членами для захисту 

та впровадження ідеалів і принципів, які є їх спільною спадщиною, і сприяння 

їх економічному та соціальному прогресу. Ця мета досягається за допомогою 

органів Ради [16].  

Інституційна система Ради Європи відображає певний компроміс, котрий 

було первинно досягнуто між тими, хто хотів бачити наднаціональний формат 



 

 

20 

 

Ради Європи, тобто так званими “федералістами”, очолюваними Францією та 

Бельгією, які закликали до створення Європейської Асамблеї та економічного та 

митного союзу (цю ідею особливо проштовхував тодішній міністр закордонних 

справ Французької Республіки Жорже Бідоф, а потім ця ідея фактично була 

реалізована зі створенням Європейського Союзу), та прихильниками класичної 

міжурядової співпраці, очолюваними Великобританією, які запропонували 

утворити лише “Раду Європи”, з якою б держави-члени співпрацювали тільки у 

певних визначених питаннях.  

Аналіз елементів інституційної системи Ради Європи засвідчує, що 

певною мірою перемогла позиція Великобританії. Так, в статті 10 Статуту Ради 

Європи визначено, що Рада має такі статутні органи, як: а) Комітет Міністрів 

(міжурядовий, а не наднаціональний орган); б) Парламентська Асамблея, яка до 

1974 року мала  назву “Консультативна асамблея”, яка складається з 

представників кожної держави- члена Ради Європи [16].  

Відповідно до ст. 13 цього Статуту Комітет Міністрів Ради Європи є 

єдиним органом Ради Європи, що має повноваження діяти від її імені. У статті 

15 Статуту зазначається, що цей Комітет повинен розглядати за власною 

ініціативою або за рекомендацією Парламентської Асамблеї “заходи, яких 

необхідно вжити для досягнення мети Ради Європи, включаючи питання про 

укладення конвенцій або угод і прийняття урядами спільної політики щодо 

конкретних питань” [16]. Комітет Міністрів приймає обов’язкові до виконання 

рішення з усіх питань, що стосуються внутрішньої організації та процедур Ради 

Європи. У засіданнях Комітету беруть участь держави – члени Ради Європи на 

рівноправних засадах, з метою обговорення європейських питань та пошуку 

спільних шляхів для їх вирішення. Ці держави очолюють Комітет почергово в 

англійському алфавітному порядку, тривалістю по шість місяців; ротація 

традиційно відбувається в травні та листопаді. 
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 Парламентська Асамблея, яка формується представниками парламентів 

держав – членів Ради, є дієвим механізмом міжпарламентської співпраці. 

Важливим правилом, якому повинні відповідати делегації держав, є: а) належне 

політичне представництво різних партій, обраних до парламенту відповідної 

держави; б) належне гендерне представництво парламентів держав (Резолюція 

1348 (2003), п.6.2 Регламенту ПАРЄ). Відповідно до статті 24 Статуту РЄ ПАРЄ 

може засновувати комітети чи комісії для розгляду кожного питання, що 

входить у її юрисдикцію. Зараз засновано десять постійних комітетів, з яких два 

мають 50, а решта – 82 місця: Комітет з політичних справ; Комітет з юридичних 

питань та прав людини; Комітет з економічних питань та розвитку; Комітет з 

соціальних питань, питань здоров’я та сім’ї; Комітет з питань міграції, біженців 

та народонаселення; Комітет з питань культури, науки та освіти; Комітет з 

питань довкілля, сільського господарства, місцевих та регіональних справ; 

Комітет із  рівних можливостей жінок та чоловіків; Комітет з питань регламенту 

та імунітетів; Комітет з питань дотримання зобов’язань та обов’язків держав – 

членів Ради Європи (Моніторинговий комітет). Нерідко ПАРЄ створює і 

комітети аd hoc. Важливим є аналіз ПАРЄ національних правових систем. Так, в 

Резолюції № 1862(2012) від 26 січня 2012 року щодо “Функціонування 

демократичних інституцій в Україні” Парламентська Асамблея висловила 

занепокоєння через відсутність незалежності судової системи в Україні та 

зазначила, що це є основним викликом для системи правосуддя в державі. 

Важливою складовою інституційної системи Ради Європи є Європейський 

суд з прав людини, який був утворений у якості наднаціонального органу 

відповідно до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка 

була прийнята державами – членами Ради Європи 4 листопада 1950 року і 

набрала чинності 3 вересня 1959 року [18]. Отже, на відміну від Комітету 

Міністрів та Парламентської Асамблеї, утворення ЄСПЛ було передбачено 

положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а не 
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Статуту РЄ, як у випадку з Комітетом Міністрів та Парламентською 

Асамблеєю. У зв’язку з цим можна казати про те, що ЄСПЛ виступає у якості 

конвенційного органу Ради Європи [19, с.100]. До конференції Віденського 

самміту  глав держав і урядів держав – членів РЄ, що відбулась у жовтні 1993 

року, Європейський суд діяв у тісної співпраці з Європейською комісією з прав 

людини по контролю за дотриманням прав і свобод людини і громадянина, 

закріплених в Конвенції. Реформований Суд, замінивши двоступеневу систему 

захисту прав і свобод, здійснює свою діяльність з листопада 1998 року. На 

практиці це реалізовується двома шляхами: через подання до Суду 

міждержавних справ (стаття 33 Конвенції) та індивідуальних заяв (стаття 34 

Конвенції) [18].    

Не можна погодитись з позицією окремих авторів, які вважають, що 

“Європейський суд з прав людини не є, буквально кажучи, частиною Ради 

Європи, оскільки конвенція, що його засновує, є відмінною від Статуту Ради 

Європи” [117, с.9]. Вважаємо, що як  Статут, так і конвенції Ради Європи, 

зокрема, Європейська конвенція, мають юридичну силу для усіх держав – 

членів РЄ, є невіддільною частиною права Ради Європи. В рішенні у справі 

“Лузіду проти Туреччини” від 23 березня 1995 року ЄСПЛ назвав це 

“інструментом європейського публічного порядку”. Цілком справедливим є 

твердження професора Судра, що Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод має як ідеологічні, так і інституційні зв’язки із Радою 

Європи [7, с. 27; 118]. Така позиція підтримується професором Клебесом [6] і 

іншими авторами [20, р.34].   

Доказом того, що ЄСПЛ входить до інституційної системи Ради Європи 

може бути і нерозривний взаємозв’язок цього Суду зі статутними органами РЄ –  

Комітетом Міністрів та Парламентською Асамблеєю Ради Європи. Так, згідно 

положень статті 22 Європейської конвенції саме Парламентська Асамблея Ради 

Європи голосуванням обирає строком на 9 років без права переобрання суддів 
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Європейського суду з прав людини у кількості, що відповідає кількості Високих 

Договірних Сторін, “більшістю поданих голосів за списком з трьох кандидатів”, 

запропонованих Високими Договірними Сторонами [18]. Перед цим рейтинг 

кожного кандидата визначає Комітет з правових питань та підкомітет з питань 

вибору суддів до Європейського суду (ad hoc орган).  

Відповідно до статті 46 цієї Конвенції, та Протоколу № 11до неї, Комітет 

Міністрів РЄ здійснює нагляд за рішеннями, ухваленими ЄСПЛ згідно з 

Правилами, схваленими  Комітетом Міністрів 10 січня 2001 року на 736-й 

зустрічі Представників. Так, згідно Правила № 3  Комітет здійснює нагляд за 

належним вжиттям заходів, необхідних для припинення та запобігання 

порушень у відповідній державі, виявлених Судом. Після з’ясування того, що 

така держава вжила усіх заходів, що вимагаються судовим рішенням, Комітет 

Міністрів відповідно до положень Правила № 8 приймає остаточну резолюцію, 

а у разі невиконання судового рішення – надає рекомендації щодо виконання 

рішення ЄСПЛ (Правило № 7). Зважаючи на те, що окремі держави виконують 

повільно або не виконують рішення Суду, Комітет Міністрів, з метою 

прискорення процесу ефективного виконання судового рішення, відповідно до 

Протоколу №14  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

може звернутись до Суду з питань щодо тлумачення (інтерпретації) судового 

рішення або ініціювати перед Великою Палатою Європейського суду процедуру 

проти певної держави, якщо така держава відмовляється виконати рішення 

Суду, винесене не на її користь. Рішення Комітету Міністрів у таких випадках 

приймаються двома третинами загального складу уповноважених 

представників. Звичайно, призупинення членства або виключення держави – 

порушника із членства в Раді Європи є хоча і ефективним, але крайнім заходом, 

оскільки метою цієї організації є, як відомо, стимулювання держав до 

демократичних змін у галузі захисту прав і свобод людини і громадянина.  
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Європейський суд здійснює тісний та плідний взаємозв’язок із 

спеціалізованими органами (спеціалізованими агенціями) Ради Європи, які 

виступають важливою складовою її інституційної системи та  запровадження 

яких обумовлено розвитком роботи РЄ у певних специфічних сферах. Ці органи 

Ради Європи засновуються для певного виду діяльності у якості її дорадчих або 

консультативних органів. Характерною особливістю цих органів є те, що окремі 

з них засновані за участю усіх держав – членів РЄ (Комісар з прав людини, 

Конгрес місцевих та регіональних влад, Європейська комісія із боротьби з 

расизмом та браком толерантності), інші – базуються на часткових угодах, 

тобто угодах, що дозволяють окремим державам - членам брати участь у 

діяльності Ради Європи, тоді як інші держави - члени не мають намірів брати 

участь у них (Банк розвитку, Європейська комісія за демократію через право 

(Венеціанська комісія), Група держав проти корупції, Європейський центр 

глобальної взаємозалежності та солідарності тощо). Слід зазначити, що 

Європейський суд, який хоча і заснований на основі Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, не можна віднести до спеціалізованих 

органів Ради Європи в силу того, що рішення Суду є не дорадчими, а 

обов’язковими для виконання державами – членами РЄ. Крім цього, членство в 

Раді Європи для держав є можливим тільки за умови їх приєднання до 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та визнання 

юрисдикції ЄСПЛ.  

Європейський суд плідно співпрацює із вищезазначеними дорадчими 

агенціями РЄ; така співпраця формалізована відповідними правовими актами. 

Так, питання взаємодії Комісара з прав людини та ЄСПЛ визначені Протоколом 

№ 14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. ЄСПЛ у 

своїй діяльності постійно застосовує рекомендації Європейської комісії за 

демократію через право (Венеціанської комісії), яка була заснована Комітетом 

Міністрів відповідно до часткової угоди від 10 травня 1990 року. Ця Комісія 
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складається із авторитетних незалежних експертів, які призначаються 

державами – членами Комісії, зокрема, і Україною. Виступаючи у якості 

дорадчого органу Ради Європи Венеціанська комісія надає висновки щодо 

відповідності проектів законодавчих актів (проектів конституцій, законів) 

європейським стандартам і цінностям. Зазначена Комісія здійснює відповідні 

заходи щодо розвитку законодавства держав-членів Комісії про судоустрій і 

статус суддів, прокуратуру, виборчу систему, статус національних меншин та 

усіх актів, що визначають демократичні стандарти держави. Венеціанська 

комісія також надає для Комітету Міністрів чи Парламентської Асамблеї 

правові висновки щодо інтерпретації договорів Ради Європи. Нещодавно з 

метою підготовці відповідного рішення ПАРЄ за запитом її юридичного 

комітету Венеціанська комісія підготувала рекомендації щодо поділу політичної 

та кримінальної відповідальності високопоставлених державних діячів. Слід 

зазначити, що тільки з 2002 року Європейський суд з прав людини робив більш 

ніж п’ятдесят разів посилання в своїх рішеннях на рекомендації Венеціанської 

комісії з питань конституційного і міжнародного права, які зазначена Комісія 

може робити і за запитом ЄСПЛ. 

На зв'язок ЄСПЛ з інституційною системою Ради Європи вказує і те, що 

персонал ЄСПЛ вважається персоналом Ради Європи і, як і інший персонал РЄ, 

призначається на посади Генеральним секретарем РЄ. 

На підставі зазначеного, можемо констатувати, що Європейський суд з 

прав людини є невід’ємною частиною інституційної системи Ради Європи. 

Об’єктивні процеси підвищення ефективності та якості захисту прав людини і 

громадянина потребують подальшого розвитку та вдосконалення цієї 

інституційної системи. З метою вдосконалення цієї інституційної системи, 

особливо її контрольного механізму, більш чіткого визначення Європейського 

суду з прав людини в такій системі вважаємо за необхідне при підготовці нової 

редакції Статуту Ради Європи здійснити інкорпорацію положень Конвенції про 
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захист прав людини і основоположних свобод щодо організації діяльності 

Європейського суду з прав людини до тексту Статуту Ради Європи [19, с. 102] . 

Отже, Європейський суд з прав людини є невід’ємним елементом 

інституційної системи Ради Європи, виступаючи у якості її конвенційного 

органу. При внесенні змін та доповнень до Статуту Ради Європи, на нашу 

думку, зазначений Статут з метою більш повного визначення контрольного 

механізму РЄ може бути доповнений окремим розділом щодо організації 

діяльності та юрисдикції Європейського суду з прав людини. 

 

1.2. Генезис та система юрисдикції Європейського суду з прав 

людини. 

 

У теорії міжнародного права дослідженню теоретичних проблем  генезису 

та системи юрисдикції такої міжнародної судової установи як Європейський суд 

з прав людини приділяється недостатня увага. На нашу думку, 

використовуються лише загальні доробки національних та міжнародних 

доктрин у сфері дослідження питань юрисдикції. Разом з цим, є невипадковим, 

що саме питання утворення міжнародних судових органів та визначення їх 

юрисдикції є важливою умовою утворення та дії міжнародних контрольних 

механізмів з метою ефективного захисту прав і свобод людини і громадянина. 

Тому, невипадково, що саме після Другої Світової війни, під час якої були 

вчинені широкомасштабні злочини, масові порушення прав людини, 4 

листопада 1950 року пополудні у палаці Барберіні у м. Римі лідери 15-ти 

європейських держав: Бельгії, Данії, Франції, ФРН, Ісландії, Італії, 

Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Землі Саар, Туреччини, Великої Британії, 

Греції і Швеції підписали Конвенцію про захист прав людини і основоположних 

свобод. Цей міжнародно – правовий акт став надійним дороговказом 

цивілізаційного просування держав шляхом демократії, верховенства права, 
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ефективного судового захисту прав людини.  

Генезис та система юрисдикції Європейського суду з прав людини тісно 

пов'язані з досягненням мети Ради Європи, а саме – досягнення більшого 

єднання її членів для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є 

їхнім спільним надбанням, сприяння їхньому економічному і соціальному 

прогресу [16, ст. 1]. В преамбулі Європейської конвенції зазначається, що 

одним із засобів досягнення цієї мети є забезпечення і розвиток прав людини та 

основоположних свобод, які становлять підвалини справедливості та миру в 

усьому світі [18].  

Оскільки Європейський суд виступає одним із основних елементів 

інституційної системи Ради Європи, це відбиває його роль у функціонуванні та 

розвитку цієї найбільш представницької та авторитетної регіональної 

міждержавної організації. З урахуванням зазначеного, характерним для генезису 

юрисдикції Європейського суду з прав людини є як вплив перерозподілу 

компетенції між державами – членами та Радою Європи, так і вплив певних 

процесів всередині Ради Європи у зв’язку із постійним вдосконаленням її 

інституційної системи.  

Стаття 32 Конвенції вводить до міжнародного права в галузі прав людини 

важливий елемент, встановлюючи юрисдикцію Страсбурзького суду для 

забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань 

за Конвенцією та Протоколами до неї. Питання юрисдикції ЄСПЛ мають 

важливе значення перш за все у вирішенні проблем захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних і юридичних осіб, оскільки визначають компетенцію, 

повноваження  Суду з розгляду судових справ, зміст та межи цих повноважень. 

Саме особливості юрисдикції ЄСПЛ визначають його місце та роль як в системі 

контрольного механізму Ради Європи, так і в системі міжнародних інститутів 

взагалі. Крім цього, саме через визначення юрисдикції Суду встановлюється 

необхідний зв'язок між цією міжнародною судовою інституцією та урядами 
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держав-членів Ради Європи, які підписали Конвенцію і визнали юрисдикцію 

Європейського суду.  

 При цьому, характерним для генезису юрисдикції ЄСПЛ з прав людини є:  

а) рівень усвідомлення урядами європейських держав, що є однодумцями 

і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів, свободи і верховенства 

права, необхідності здійснити відповідні кроки для забезпечення судового 

захисту прав людини та основоположних свобод;  

б) вплив перерозподілу компетенції між відповідними національними 

структурами судової влади та ЄСПЛ;  

в) вплив певних процесів всередині самої Ради Європи у зв’язку із 

постійним вдосконаленням її інституційної структури з метою підвищення 

ефективності роботи її органів.  

З урахуванням цього, питання юрисдикції Європейського Суду з прав 

людини та процесуальних форм її реалізації є одним з актуальних та 

дискусійних в міжнародному праві. В юридичній літературі справедливо 

зазначається, що юрисдикція Суду є тим фактором, що відрізняє його як 

основний елемент нинішнього контрольного механізму Конвенції від інших 

міжнародних судових органів [21, с.56]. Саме особливості юрисдикції Суду 

визначають його місце та роль у системі міжнародних інститутів взагалі й у 

системі інституційного механізму Конвенції та Ради Європи зокрема. 

Питання юрисдикції Європейського суду та її процесуальних форм 

безпосередньо пов’язано із забезпеченням права на справедливий суд. Згідно 

вимог пункту першого статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод  кожен має право на справедливий і публічний розгляд 

його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 

цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого 

проти нього кримінального обвинувачення [18, ст. 6]. Інститут юрисдикції 
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ЄСПЛ має принципове значення не тільки у вирішенні проблем судового 

захисту, але і виступає у якості своєрідного інструменту гармонізації 

повноважень інших органів Ради Європи, взаємовідносин органів Ради Європи з 

відповідними органами держав – членів,  забезпечуючи такі фундаментальні 

принципи правової системи Ради Європи, як принципи пропорційності та 

інституційної рівноваги. Це є невипадковим, оскільки поняття юрисдикції 

ЄСПЛ є поняттям комплексним і визначає статус та компетенцію Суду у різних 

вимірах. При цьому термін “юрисдикція” для позначення меж повноважень 

судового органу та його компетенції щодо розгляду відповідних судових справ 

підходить якнайкраще [22, с. 179]. 

Аналіз правових досліджень засвідчує, що окремі питання судової 

юрисдикції в міжнародному праві були відображені в роботах відомих юристів-

міжнародників [23; 24; 25; 26; 119 тощо], але питання юрисдикції 

Європейського суду  не становили предмет окремих досліджень. Вважаємо, що 

вирішення питання щодо визначення поняття юрисдикції Європейського суду 

та механізму її реалізації потребує визначення перш за все лінгвістичного та 

юридичного визначення самого поняття “юрисдикція”. В теорії міжнародного 

права прийнято розуміти, що термін “юрисдикція” має походження від 

латинських слів “jus“ – право та “dico” – говорю. Етимологія латинського слова  

“jurisdiction“ означає – “судочинство”. У Словнику іноземних слів і наукових 

термінів Блокгауза – Єфрона 1905 року “юрисдикція” визначається як “судова 

влада”, “підсудність”. Згідно Нового тлумачного словника української мови 

термін “юрисдикція” означає: 1) право чинити суд, розглядати і вирішувати 

правові питання; прерогатива; 2) сфера, на яку поширюється таке право [27, с. 

850]. С.С. Алексєєв розумів юрисдикцію як діяльність компетентних органів, 

уповноважених на розгляд юридичних справ та винесення по них юридично 

обов’язкових рішень [28, с. 148]. І.І.Лукашук зазначав, що термін “юрисдикція” 

означає саме здійснення владних повноважень [29, с. 1224].  Окремі автори 



 

 

30 

 

вважають, що дотримуючись системного підходу, важливо не тільки 

констатувати общність юрисдикції з іншими формами правозастосування, але і 

відокремити її та розмежувати це поняття на дві складові частини: а) 

юрисдикцію та б) юрисдикційну діяльність [30]. У міжнародному праві поняття 

юрисдикції розглядається також і як один із проявів суверенітету [32], особливо 

коли йдеться про юрисдикцію держав і міжнародних організацій, яким держави 

делегують при їх створенні частину своїх суверенних прав. Це стосується і 

юрисдикції міжнародних судових органів, створених на основі міжнародного 

договору, оскільки вона є похідною від юрисдикції держав, що засновують 

такий судовий орган. Так, виходячи з положень Конвенції, уряди держав–членів 

Ради Європи домовилися створити Європейський суд для забезпечення 

дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією 

та Протоколами [18]. 

Коли йдеться про судову юрисдикцію, то, на нашу думку, йдеться як про 

загальний об’єм повноважень суду, визначених відповідним міжнародно-

правовим актом, так і його компетенції щодо розгляду конкретної судової 

справи. Отже, йдеться про визначення юрисдикції у двох значеннях: широкому і 

вузькому. Для позначення судової юрисдикції в широкому значенні в 

доктринальних джерелах використовуються різні терміни. Так, англійський 

вчений Джеральд Фіцморіс застосовує в своїх роботах термін “юрисдикційне 

поле” [33, р.434-435], французскій вчений Ш. Розенне – термін “компетенція” 

[28, р.301], російська вчена Г.Г. Шинкарецька – термін “загальні рамки 

компетенції (юрисдикції)”[262, с.80]. Будучи інкорпорированою в положення 

ЄКПЛ, юрисдикція ЄСПЛ визнається державою в той момент, коли вона стала 

учасницією Конвенції та визнала юрисдикцію Суду. Але приєднання держави 

до ЄКПЛ та заява щодо визнання юрисдикції ЄСПЛ ще не означає, що держава 

визнає право Суду  розглядати якої-небудь конкретний спір за участю цієї 

держави. Тому розгляд конкретної справи в ЄСПЛ безпосередньо пов'язаний з 
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юрисдикцією Суду в узькому значенні. Практика діяльності ЄСПЛ та інших 

міжнародних судів свідчить, що саме встановлення наявності юрисдикції в 

узькому значенні виступає першочерговим завданням міжнародної судової 

установи, особливо у випадку, коли одна із сторін спору отріцає наявність 

юрисдикції Суду розглядати конкретну справу. Так, ще у 1955 році у “справі 

Ноттебома” Міжнародний Суд ООН зазначив, що Суд “повинен визначити 

об’єм і значення відповідного титулу на юрисдикцію” [36, р.564] в конкретній 

справі. Разом з цим вузька концепція  поняття “юрисдикції”, яка зводиться до 

визначення цього поняття тільки як до компетенції суду розглядати конкретну 

судову справу, не може бути прийнятною при визначенні юрисдикції ЄСПЛ, 

оскільки охоплює лише частину цього багатоаспектного поняття.  

При визначенні юрисдикції міжнародного судового органу важливими є 

питання легітимності його заснування. Ще у рішенні Постійної палати 

міжнародного правосуддя у справі “Концесії Мавроматіса в Палестині” 1924 

року було зазначено: “Існують певні елементарні концепції, що є загальними 

для всіх систем юриспруденції, і одним із таких принципів є принцип, 

відповідно до якого суд як орган справедливості не має права розглядати справу 

і виносити рішення, власне кажучи, в якому він не має юрисдикції. Вимога 

юрисдикції, що визнана на універсальній основі в національній сфері, 

уявляється не менш фундаментальною за значенням, у міжнародній сфері. 

Постійно усвідомлюючи той факт, що рішення, будучи прийнятим з 

перевищенням повноважень, можуть розглядатись як недійсні, суди завжди 

розглядають питання про юрисдикцію як фундаментальне” [37, р.12]. У рішенні 

Апеляційної камери Міжнародного трибуналу по колишній Югославії від 15 

липня 1999 року за скаргою Д. Тадича було роз’яснено, що юрисдикція – це не 

виключно межі чи сфера діяльності (що в даному разі більш адекватно було б 

визначити як “компетенція”). Це, у першу чергу (що видно з первісного 

значення терміна “jurisdiction“), правова влада (legal power), і отже, легітимна 
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влада установлювати право (dire de droit) у визначених межах, авторитетним і 

остаточним чином” [38]. Разом із вимогою легітимності для юрисдикції 

Страсбурзького Суду важливими є також вимоги єдності, яка передбачає 

наявність однакових умов здійснення його юрисдикції стосовно держав і осіб, 

на які поширюється його юрисдикція, та цілісності, яка означає взаємозв’язок і 

взаємоузгодженість усіх складових юрисдикції. З урахуванням зазначеного, на 

нашу думку, більш прийнятною при визначенні юрисдикції Європейського суду 

є концепція визначення поняття “юрисдикція” у широкому її значенні. Тому 

вважаємо, що під юрисдикцією Європейського Суду з прав людини слід 

розуміти засновану на Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод сукупність повноважень ЄСПЛ як єдиного судового органу Ради Європи 

та здійснення ним діяльності щодо тлумачення і застосування Конвенції та 

Протоколів до неї. 

 Слід зазначити, що генезис юрисдикції ЄСПЛ безпосередньо пов'язаний з 

прийняттям  Конвенції та Протоколів до неї. Прийняття зазначеної Конвенції у 

формі міжнародного договору, яка передбачила утворення контрольного 

механізму щодо дотримання державами – учасницями її положень, в якості 

основного елементу якого був визначений міжнародний суд, який був наділений 

повноваженнями розглядати скарги, зокрема, приватних осіб на порушення 

державами обов’язків за Конвенцією, стало революційною подією в сучасному 

міжнародному праві. Безумовно, це стало наслідком відомих історичних подій 

Другої світової війни, масових порушень прав людини. За визначенням 

колишнього судді Європейського суду з прав людини Д. Фіцморіса європейська 

конвенції про захист прав людини була конвенцією зовсім нового типу, раніше 

не відомого; вона передбачала для держав-учасниць такі зобов’язання, які уряди 

раніше ніколи не брали, а її ідеї лише на двадцять років раніше (до 1940 року), 

імовірно, розглядалися б не тільки як безглузді, але й такі, що виходять за 

нормальні межі міжнародного права. Це передусім стосується революційного 
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положення про право громадянина звертатися на свій власний уряд до 

міжнародного судового форуму [39, с. 91-102]. 

Джерелом визначення юрисдикції ЄСПЛ є положення Європейської 

конвенції, зокрема, її статті 32, та Протоколів до неї. Відповідно до положень 

частини першої зазначеної статті юрисдикція Суду поширюється на усі питання 

тлумачення і застосування Конвенції та Протоколів до неї. З прийняттям Закону 

України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод 

1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції” 

Україна взяла на себе низку зобов’язань у сфері захисту прав людини, частиною 

яких відповідно до статті 46 Конвенції є визнання Україною юрисдикції ЄСПЛ, 

яке поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції та 

Протоколів до неї, а також виконання остаточних рішень Суду у справах проти 

України [40]. Українські громадяни набули право звертатись до ЄСПЛ з 11 

вересня 1997 року, з дня набуття чинності Європейської конвенції для України.   

Утворення та діяльність ЄСПЛ у сукупності охоплює такі 

правовідносини, як: а) правовідносини, які регулюють питання утворення та 

формування Європейського Суду з прав людини; б) правовідносини, які 

регулюють питання юрисдикції ЄСПЛ та механізму її реалізації; в) 

правовідносини організаційно – технічного забезпечення діяльності Суду. 

Зазначені правовідносини регулюються нормами міжнародного права або є 

похідними від них. Так, в статті 19 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод зазначено, що Європейський суд з прав людини 

створюється для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами 

їхніх зобов’язань за Конвенцією та Протоколами до неї. А в частині першої 

статті 32 цієї Конвенції підкреслюється, що юрисдикція Суду поширюється на 

всі питання тлумачення і застосування Конвенції та Протоколів до неї [18]. 

Повноваження Парламентської Асамблеї щодо виборів суддів ЄСПЛ визначено 

в статті 22 Конвенції, де зазначається, що судді обираються Парламентською 
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Асамблеєю від кожної Високої Договірної Сторони більшістю поданих голосів 

за списком з трьох кандидатів, запропонованих відповідною Високою 

Договірною Стороною. Відповідно до вимог статті 51 ЄКПЛ судді під час 

виконання своїх обов’язків користуються привілеями та імунітетами, 

передбаченими у статті 40 Статуту Ради Європи та угодах, укладених згідно з 

цією статтею [18]. Що стосується Секретаріату Європейського суду, то його 

функції та організація згідно частини першої статті 24 Конвенції визначаються 

Регламентом Суду, що зараз діє в редакції 2010 року [41].  

З метою забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами 

їхніх зобов’язань за Конвенцією та Протоколами до неї (стаття 19 Конвенції) 

ЄКПЛ визначає види юрисдикційної діяльності Страсбурзького суду, зокрема:  

1) тлумачення Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та Протоколів до неї (частина перша статті 32 Конвенції); 

2) застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та Протоколів до неї (частина перша статті 32 Конвенції); 

3) надання за запитом Комітету Міністрів Ради Європи консультативних 

висновків з правових питань, які стосуються тлумачення Конвенції та 

Протоколів до неї (статті 47-49 Конвенції).  

До компетенції Європейського суду також віднесено: вирішення спорів 

щодо юрисдикції Суду (частина друга статті 32 Конвенції); розгляд звернення 

Комітету Міністрів Ради Європи щодо тлумачення остаточного рішення Суду 

(частини третя статті 46 Конвенції); розгляд звернення Комітету Міністрів Ради 

Європи щодо додержання Високими Договірними Сторонами свого 

зобов’язання щодо виконання остаточних рішень Суду в будь – яких справах, у 

яких вони є сторонами (частини четверта і п’ята статті 46 Конвенції). 

Сучасний стан міжнародного права щодо юрисдикції ЄСПЛ став 

наслідком успішного розвитку міжнародного права та успішної діяльності 

самого Суду [42, с.165]. Але, як відомо, такий стан не був завжди. З самого 
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початку після прийняття Конвенції з прав людини знадобилося вісім років для 

того, щоб ЄСПЛ почав діяти, оскільки лише у 1958 році було зібрано вісім 

спеціальних заяв про визнання державами–учасницями Конвенції юрисдикції 

Європейського суду. А для того, щоб усі держави – учасниці Конвенції визнали 

право на подання індивідуальних скарг, потрібно було близько 30 років.  

Вважаємо, що виходячи перш за все з генезису юрисдикції, періодизацію 

становлення та розвитку Європейського суду з прав людини як основного 

елементу контрольного механізму Ради Європи можна визначити таким чином:  

Перший етап – підготовчий (кінець 40-х років XXст. – до 3 вересня 1959 

року). Зазначений етап пов'язаний з підготовчими діями міжнародної спільноти 

щодо утворення Європейського суду. Як відомо, 7 травня 1948 року Гаазький 

конгрес закликав створити об’єднану Європу і запропонував розробити Хартію 

прав людини та створити Суд, здатний вживати санкції, необхідні для 

забезпечення додержання Хартії. В.Г. Буткевич справедливо зазначає, що “сама 

ідея захисту прав людини випливала із Статуту ООН, який вперше в історії 

міжнародно – правового регулювання закріпив в основоположному 

універсальному міжнародному договорі положення про права людини в їх 

правовому контексті, але поки що як політичні наміри” [43]. В статті 55 Статуту 

ООН зазначається: “ООН сприяє: загальній повазі та додержанню прав людини 

і основних свобод для всіх без різниці раси, статі, мови і релігії” [44]. Зазначені 

положення стали відправними у формуванні правових норм щодо механізму 

захисту прав і свобод людини і громадянина. 

 Важливим стало проголошення Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 

1948 року Загальної декларації прав людини [31], розробка якої велась 

паралельно із розробкою Європейської конвенції, і яка була взята до уваги 

урядами держав-членів Ради Європи при укладенні ЄКПЛ. Проблемним при 

цьому було те, які норми Загальної декларації можна було запозичати в ЄКПЛ і 

яким з них слід надати імперативну, а яким – диспозитивну силу. З цього 
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питання було прийнято рішення “використати, наскільки це можливо, 

визначення, надані в Загальній декларації прав людини” [35]. Прийняття 

Статуту Ради Європи 5 травня 1949 року, а згодом прийняття 4 листопада 1950 

року Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, де в статті 19 

(у редакції ЄКПЛ 1950 року) для забезпечення виконання зобов’язань за 

Конвенцією державами – учасницями було передбачено утворення 

Європейської комісії з прав людини і Європейського суду з прав людини, 

заклали правові підвалини подальшої діяльності ЄСПЛ. Підготувала проект 

ЄКПЛ і проект Статуту ЄСПЛ Міжнародна юридична секція, сформована 

Міжнародною радою Європейського руху, у складі – П.-А. Тайтзеена, 

колишнього гітлерівського в’язня, колишнього міністра юстиції Франції – 

голови секції; членів секції – Д. Максвелл-Файора, пізніше лорд-канцлера, 

Кільміура і професора Ф. Десусса. Подальше обговорення цих проектів 

здійснювалось на конференціях вищих посадових осіб, в комітетах, підготовчих 

комісіях, Комітеті Міністрів та Консультативній Асамблеї Ради Європи. Саме 

Міжнародна рада Європейського руху запропонувала розробити Хартію прав 

людини і утворити “Суд з відповідними санкціями для здійснення цієї Хартії” 

[35]. При визначенні представництва в ЄСПЛ, вимог до кандидатів у судді, 

порядку їх обрання, періоду роботи, заміни чи знятті з посади тощо експерти 

брали за основу положення Статуту Міжнародного суду ООН, Статуту 

Постійної Палати Міжнародного Правосуддя і рішення Гаазької мирної 

конференції 1899 року щодо Постійної Палати Третейського суду [34, с. 73].   

Як бачимо, Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року та її положення щодо утворення Європейського суду з прав людини 

не стали невіддільним складником Статуту Ради Європи, що відрізняє 

Страсбурзький суд від Міжнародного Суду ООН та Суду ЄС, положення про які 

передбачені в статутних документах цих організацій. На наш погляд, це сталось 

тому, що на час утворення Ради Європи багато держав вважали потенційною 
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загрозою власному суверенітетові включення положень щодо Європейського 

суду з прав людини до Статуту цієї міжнародної організації. 

Другий етап – формування та діяльність Європейського суду у якості 

важливої складової квазі – судового контрольного механізму Ради Європи (з 3 

вересня 1959 році до 1 листопада 1998 року). У часовому вимірі зазначений етап 

став найбільш тривалим. Початок цього етапу пов'язаний з набранням чинності 

3 вересня 1959 року Європейської конвенції. Згідно Конвенції були утворені та 

почали діяльність два конвенційні органи – Європейська комісія з прав людини 

і Європейський Суд з прав людини, які разом із Комітетом Міністрів Ради 

Європи, утвореним відповідно до Статуту Ради Європи, стали основою її 

контрольного механізму. Необхідні для початку діяльності ЄСПЛ вісім 

спеціальних заяв було зібрано в 1958 році. Цікавим є те, що для визнання права 

на подання індивідуальних скарг державами – засновницями Ради Європи 

знадобилося близько 30 років, оскільки така держава – засновниця як Франція 

визнала таке право лише у 1981 році [37].  

Україна підписала Конвенцію 9 листопада 1995 року і ратифікувала її 17 

липня 1997 року. В абзаці першому пункту 1 Закону України “Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого 

протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції” № 475/ 97 – ВР від 17 

липня 1997 року було зазначено: “Україна повністю визнає на своїй території 

дію статті 25 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року 

щодо визнання компетенції Європейської комісії з прав людини приймати від 

будь – якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви на ім’я  

Генерального секретаря Ради Європи про порушення Україною прав, 

викладених у Конвенції, та статті 46 Конвенції про захист прав і основних 

свобод людини 1950 року щодо визнання обов’язковою і без укладення 

спеціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх 

питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції” [32]. Слід 
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зазначити, що не зважаючи на те, що переклад Конвенції було здійснено 

спільно Міністерством закордонних справ України та Українською Правничою 

Фундацією, а текст офіційного перекладу 12 липня 1999 року було затверджено  

Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України та 

Українською комісією з питань правничої термінології, 9 лютого 2006 року був 

прийнятий Закон України “Про внесення змін до деяких законів України”, 

відповідно до якого до законів України були внесені такі зміни: у назві та тексті 

Закону України “Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод 

людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 

Конвенції…” слова “Конвенції про захист прав і основних свобод людини” в 

усіх відмінках замінити словами  “Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод” у відповідному відмінку. Такій же заміні слів підпали 

закони України про ратифікацію Протоколу № 6 до Конвенції, який стосується 

скасування смертної кари, 1983 року, та про ратифікацію Протоколу № 13, який 

стосується скасування смертної кари за всіх обставин, 2003 року. Прийняття 

таких змін внесло непорозуміння між текстами пактів про права людини на 

універсальному і регіональному рівнях. Вважаємо, що оскільки юридичний 

текст міжнародного договору формулює норму поведінки він має бути 

однозначним, чітким, зрозумілим, таким, що визначає передбачуваність дій. 

Європейський суд розпочав свою роботу 23 лютого 1959 року, коли було 

відкрито його першу сесію. З самого початку діяльності юрисдикція ССПЛ 

розповсюджувалася на всі питання щодо тлумачення та застосування Конвенції 

про захист прав людини та основоположних свобод, переданих йому відповідно 

до статті 48 Конвенції (в редакції 1950 року). Відповідно до цієї статті справу 

могли передати до ЄСПЛ лише за умови визнання заінтересованою державою 

або заінтересованими державами, якщо їх більше однієї, обов’язковою 

юрисдикцію Європейського суду з прав людини або, за відсутності такого 

визнання, зі згоди відповідної держави чи держав. Повноваження з цього мали: 
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• Європейська комісія з прав людини; 

• Висока Договірна Сторона, громадянин якої, можливо, є жертвою в 

розумінні Конвенції; 

• Висока Договірна Сторона, що передала справу на розгляд Комісії; 

• Висока Договірна Сторона, щодо якої подано скаргу. 

Крім цього, Суд здійснював діяльність на непостійній основі.  

У зв’язку з цим можна казати, що в зазначений період Європейський суд з 

прав людини щодо розгляду індивідуальних скарг мав факультативну 

юрисдикцію (або юрисдикцію факультативного характеру), оскільки згідно 

статті 25 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (у редакції 1950 

року) тільки Європейська комісія з прав людини мала компетенцію приймати 

від будь – якої особи, неурядової організації або групи осіб заяви на ім’я  

Генерального Секретаря Ради Європи про порушення відповідною державою 

прав, викладених у Конвенції. Крім цього, відповідно до положень статей 25 та 

46 Конвенції (у старій редакції) держава була повинна не тільки ратифікувати 

Конвенцію, а й за державами залишалося право визнавати або не визнавати 

юрисдикцію Європейського суду з прав людини та повноваження Європейської 

комісії з прав людини щодо розгляду індивідуальних скарг, а також під час 

реалізації таких заяв могли визначати час, протягом якого вони мали силу. 

Першим Головою Європейського суду з прав людини став британець лорд 

Арнольд Дункан Мак-Неер (Arnold Duncan McNair), професор порівняльного 

права Кембриджського університету, колишній президент Міжнародного суду 

ООН, а заступником Голови - француз Рене Кассен (Rene Cassin), професор 

Сорбонни, віце-президент Державної Ради Франції, лауреат Нобелівської премії 

миру як ініціатор та один із авторів Загальної декларації прав людини. У 

подальшому Рене Кассен змінив  А.Д. Мак-Неера на посту Голови 

Європейського суду з прав людини. Важливою особливістю роботи 

Європейського суду з прав людини на цьому етапі стало і те, що Суд здійснював 
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діяльність в умовах двоступеневої системи, що складалася із структур 

Європейської комісії з прав людини та Європейського суду з прав людини.  

Безпосередньо звернення до ЄСПЛ Конвенція не передбачала. 

Повноваження приймати від будь – якої особи, неурядової організації або групи 

осіб заяви на ім’я  Генерального Секретаря Ради Європи про порушення 

державою прав, викладених у Конвенції мала Європейська комісія з прав 

людини. Зазначену Комісію було утворено в 1954 році  та розпочала свою 

діяльність у 1955 році. Її першим головою став британець сер Гамфрі Водлок 

(Humphrey Wadlock). Члени Комісії обирались Комітетом Міністрів 

абсолютною більшістю голосів строком на шість років із можливістю 

подальшого переобрання; їх кількість дорівнювала кількості держав – учасниць 

Конвенції (одна особа від однієї держави). Таким чином, наприклад, у 1998 році 

склад Комісії налічував 32 члени, а секретаріат – 100 співробітників, які 

працювали на постійній основі, та 50 – на тимчасовій основі.  За час своєї 

роботи Комісія зареєструвала понад 45 000 скарг від представників більш як 100 

національностей із заявами про порушення Договірними державами 

Європейської конвенції з прав людини. Після попереднього розгляду Комісія 

вирішувала питання щодо прийнятності справи для розгляду. У разі якщо 

справа визнавалася прийнятною, а дружнього врегулювання справи не було 

досягнуто, комісія готувала доповідь, у якій встановлювалися факти та 

висловлювалася думка щодо суті справи. Одним із завдань Комісії було 

проведення заходів для збирання доказів за межами Страсбурга, коли 

письмових доказів було недостатньо; таких заходів було проведено чимало. 

Після цього справи надсилалися до виконавчих органів Ради Європи, Комітету 

Міністрів. Слід погодитись з М.Л. Ентіним, що треба розрізняти теоретичне і 

фактичне коло субєктів права звернення з індивідуальною заявою до Суду. 

Теоретичне коло заявників охоплює усіх фізичних осіб або неурядові 

організації, що вступають у відносини з державою – учасницею Конвенції. 
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Фактичне ж коло таких осіб є значно вужчим. Воно охоплює тих, хто 

безпосередньо або опосередковано постраждали від дій, що порушують норми 

Конвенції [119, с. 78]. 

Першою справою за індивідуальною заявою, оголошеною 9 червня 1958 

року Комісією прийнятною, стала справа “Де Бекер проти Бельгії” (De Becker 

against Belgium) [255].  

Першою міждержавною справою, яка 1 січня 1959 року Комісією була  

оголошена прийнятною, стала справа “Греція проти Сполучного Королівства” 

(Greece v. the United Kingdom) (1956 р.). Ця справа стосувалася дій Сполученого 

Королівства на Кіпрі [38]. 

У цих умовах за період діяльності до 1 жовтня 1994 року – дня вступу в 

силу Протоколу № 9 до Конвенції, який надав фізичним особам право 

безпосереднього звернення до Європейського суду, останній розглянув 

невелику кількість справ – 498 із 506, що надійшли. Перше рішення в 

міждержавній справі Суд ухвалив 18 січня 1978 року у справі “Ірландія проти 

Сполученого Королівства” (Ireland v. the United Kingdom) щодо належного 

поводження з в’язнями [39]. Перше рішення за індивідуальною заявою ЄСПЛ 

постановив 1 липня 1961 року у справі “Ловлес проти Ірландії” (Lawless v. 

Ireland). В ухваленому рішенні Європейський суд з прав людини констатував 

відсутність порушення Конвенції Ірландією [251].  

Не зважаючи на невелику кількість розглянутих Судом у цьому періоді 

справ, саме на цьому етапі були встановлені та апробовані на практиці основні 

процесуальні правила розгляду справ, визначена оптимальна структура ЄСПЛ. 

Досвід діяльності Суду засвідчив, що основну частину часу Європейський суд з 

прав людини приділятиме розглядові індивідуальних скарг, кількість яких 

зростала великими темпами. Цілком справедливо можна вважати, що цей період 

став для контрольного механізму Ради Європи порою зрілості. Він перетворився 

на важливий фактор інтеграції правових і соціальних систем країн-учасниць 
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Європейської конвенції [38]. Вважаємо, що така оцінка стосувалася перш за все 

діяльності Суду. Разом з цим, у цей час були створені передумови щодо 

подальшого реформування контрольного механізму Конвенції. Прийняття 

Протоколу № 9 до Конвенції, який з 1 жовтня 1994 року закріпив право 

безпосереднього звернення до Європейського суду фізичній особі, неурядовій 

організації, групі осіб зазначив, що діяльність ЄСПЛ в умовах двоступеневої 

системи, що складалася із структур Європейської комісії з прав людини та 

Суду, об’єктивно потребувала вдосконалення.   

Третій етап – утворення та діяльність ЄСПЛ у якості єдиної судової 

установи Ради Європи, що працюватиме на постійній основі, (з 1 листопада 

1998 року – по теперішній час). Рішення про утворення нового Європейському 

Суду з прав людини у якості  єдиної судової установи Ради Європи що 

працюватиме на постійній основі,  було прийнято під час зустрічі на найвищому 

рівні глав держав та урядів 8 – 9 жовтня 1993 року у Відні. Зазначена ідея була 

реалізована шляхом підписання 11 травня 1994 року Протоколу № 11 до 

Конвенції. Після набрання 1 листопада 1998 року цим Протоколом чинності 

структура контрольного механізму Європейської конвенції та повноваження її 

органів зазнали істотних змін. Відповідно до Протоколу №11 до Конвенції 

повноваження та функції, що раніше виконували Європейська комісія з прав 

людини і Європейський Суд з прав людини, були передані новому  

Європейському Суду з прав людини.  ЄСПЛ із складової квазі – судової  

структури контрольного механізму Європейської конвенції став єдиною 

судовою установою, що функціонує на постійній основі, на яку покладено 

завдання щодо забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами 

їхніх зобов’язань за Конвенцією та Протоколами до неї [13, с. 69-83]. 

 Зараз Суд має обов’язкову юрисдикцію (або юрисдикцію обов’язкового 

характеру) щодо розгляду міждержавних справ та індивідуальних заяв. 

Визнання юрисдикції Суду є не тільки правом, але і обов’язком держав – 
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учасниць Конвенції. Складовою контрольного механізму Ради Європи разом з 

ЄСПЛ залишається Комітет Міністрів, який після набрання чинності 

Протоколом № 11 хоча і був позбавлений повноважень щодо прийняття рішень 

про наявність або відсутність порушення положень Конвенції, які він мав згідно 

статті 32 Конвенції у старій редакції, зберіг повноваження щодо нагляду за 

виконанням державами остаточних рішень Європейського суду [13, с. 69-83].  

Відповідно до статті 32 Конвенції юрисдикція Суду поширюється на усі 

питання тлумачення і застосування Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод та Протоколів до неї, подані йому на розгляд згідно зі 

статтями 33, 34, 46 і 47. [18]. У справі “Банкович та інші проти Бельгії та 16 

інших договірних держав” ЄСПЛ зазначив: “Слушно, що поняття Конвенції, 

будучи живим інструментом, повинні тлумачитися у світлі умов, які існують 

зараз” [42]. При визначенні юрисдикції Суду Конвенція об’єднує два елементи – 

міждержавний і індивідуальний, оскільки згідно статті 33 Суд має 

повноваження розглядати міждержавні справи, а саме питання, що передане на 

розгляд Суду будь – якою Високою Договірною Стороною,  про будь – яке 

порушення положень Конвенції та Протоколів до неї, яке допущене, на її думку, 

іншою Високою Договірною Стороною, а згідно статті 34 Конвенції – Суд може 

приймати заяви від будь-якої особи, неурядової організації або групи осіб, які 

вважають себе потерпілими від допущенного однією з Високих Договірних 

сторін порушення прав, викладених у Конвенції або Протоколах до неї. При 

цьому, Високі Договірні сторони зобов’язуються не перешкоджати жодним 

чином ефективному здійсненню цього права.  

Під час діяльності ЄСПЛ існують випадки, коли окремі держави ставлять 

під сумнів його юрисдикцію з певних питань. При розв’язанні таких проблем 

Суд керується положеннями частини другої статті 32 Конвенції, де 

зазначається, що  у випадку виникнення спору щодо юрисдикції Суду спір 

вирішує сам Суд [18]. 
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В юридичній літературі виникає питання щодо правотворчої функції 

Європейського Суду з прав людини, його впливу на розвиток положень ЄКПЛ 

щодо визначення прав і свобод. Вважаємо, що Суд не може займатись 

творенням права, оскільки Конвенцією це не віднесено до його повноважень. Це 

підтверджує і сам Суд, який зазначає: “…правда, що конвенція і Протоколи до 

неї повинні тлумачитися у світлі умов, які існують нині… Проте Суд не може, з 

метою еволюційного тлумачення, виводити з конвенції право, яке не було 

включено в неї первісно” [253]. Суд не може вийти за межі Конвенції і 

Протоколів до неї. Разом з цим рішення Суду “фактично служать не тільки 

вирішенню спорів, переданих йому, але і більш загальному: роз’ясненню, 

охороні та розвитку норм, встановлених Конвенцією, таким чином, щоб 

сприяти дотриманню державами зобов’язань, які вони взяли на себе як 

договірні сторони” [254]. 

В статті 46 Конвенції визначено обов’язкову силу рішень ЄСПЛ та їх 

виконання. Відповідно до частини першої цієї статті Високі Договірні Сторони 

зобов’язуються виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких 

вони є сторонами [18]. Цілком справедливо Голова Європейського суду з прав 

людини Ж.- П. Коста зазначає: “Одним з основоположних принципів, що 

лежать в основі усієї системи, є принцип субсидіарності. Завдання забезпечення 

дотримання прав, закріплених у Конвенції, першочергово виконують органи 

Договірних держав, а не Суд” [45, с. 11-15]. Це підкреслює субсидіарний 

характер і юрисдикції Європейського суду з прав людини. 

Слід зазначити, що у тому випадку, коли відповідна держава 

відмовляється виконувати остаточне рішення у справі, в якій вона є стороною, 

за зверненням Комітету Міністрів Ради Європи Суд має компетенцію щодо 

встановлення порушення такою державою пункту 1 статті 46 Конвенції, де 

зазначено: “Високі Договірні Сторони зобов’язуються виконувати остаточні 

рішення суду в будь – яких справах, у яких вони є сторонами,” та у разі 
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встановлення порушення передає справу Комітету Міністрів з метою 

визначення заходів, яких необхідно вжити до зазначеної держави [18].  

Згідно статті 47 Конвенції Суд може, на запит Комітету Міністрів, 

надавати консультативні висновки з правових питань, які стосуються 

тлумачення Конвенції та Протоколів до неї. Отже, із запитом до ЄСПЛ щодо 

консультативного висновку Суду з правових питань, які стосуються тлумачення 

Конвенції та протоколів до неї, може звертатись тільки Комітет Міністрів Ради 

Європи. При цьому, говорячи про консультативну компетенцію Суду слід 

зазначити, що саме Суд вирішує, чи належить запит Комітету Міністрів Ради 

Європи щодо надання консультативного висновку до його компетенції [18, ст. 

48]. Зазначені висновки Суду мають бути вмотивовані. 

Професор Рабінович П.М. зазначає, що успішна практична діяльність 

ЄСПЛ, яка розвивається за “відверто прецедентним принципом”, суттево 

впливає на стан правозастосування в країнах у сфері захисту прав людини, 

процеси європейської інтеграції [46]. Суддя Конституційного Суду України 

С.В.Шевчук звертає увагу на особливості захисту прав людини в ЄСПЛ у 

контексті західної правової традиції [47]. Аналіз роботи Суду свідчить, що в 

результаті росту обізнаності громадян з їхніми правами згідно із Конвенцією, 

Суд зараз переживає як успіх, так і певні труднощі, оскільки працює з великим 

навантаженням. На ефективність та життездатність ЄСПЛ впливають зовнішні 

та внутрішні чинники, які обумовлюють триваючу реформу Суду. Зокрема, 

питання реформування Суду знайшли відображення в рішеннях Ізмірської, 

Інтерлакенської і Брайтонської міжурядових коніеренцій у 2010-2012 р.р. 

Рада Європи вживає відповідних заходів для покращення ефективності 

роботи Суду, що потребує вдосконалення положень ЄКПЛ. Зміни, доповнення 

до Конвенції прийнято вносити шляхом укладення протоколів до неї. Усього 

було розроблено і підписано 17 таких протоколів, а саме, протоколи №№ 1 

(Перший протокол), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 – BIS, 15, 16. 
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Протоколи №№ 2, 3, 5, 8, 9, 10 втратили юридичну силу з набуттям чинності 

Протоколу № 11. Тимчасовий Протокол № 14 – BIS (повторний) втратив 

чинність з набуттям чинності Протоколу № 14. Інші протоколи діють як 

складова ЄКПЛ. Зазначені протоколи з одного боку розширяють перелік прав і 

свобод, що гарантуються Конвенцією, з іншого – вдосконалюють роботу 

Європейського суду. Так, зокрема, зважаючи на невідкладну потребу змінити 

певні положення Конвенції з метою збереження і покращення ефективності 

контрольної системи на тривалий період, головним чином у світлі дедалі 

більшої завантаженості Європейського суду з прав людини та Комітету 

Міністрів Ради Європи, на потребу забезпечити Суду можливість і далі 

відігравати свою провідну роль у захисті прав людини в Європі,  держави-члени 

Ради Європи підписали 13 травня 2004 року Протокол № 14 та 27 травня 2009 

року Протокол № 14 – BIS до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод. При підписанні цих протоколів були взяті до уваги 

Резолюція № 1 і Декларація, ухвалені на Європейській конференції 

міністерського рівня з питань прав людини, проведеній у Римі 3 та 4 листопада 

2000 року, декларації, ухвалені Комітетом Міністрів 8 листопада 2001 року, 7 

листопада 2002 року і 15 травня 2003 року, на 109-й, 111-й та 112-й сесіях, 

відповідно, Висновок № 251 (2004) та Висновок № 271 (2009), ухвалені ПАРЄ 

28 квітня 2004 року та 30 квітня 2009 року. Внесені зміни до Конвенції 

направлені перш за все на покращення процедури, прискорення розгляду справ. 

Так, наприклад, стаття 27 Конвенції в новій редакції має положення, відповідно 

до якого Суд для розгляду переданих йому справ засідає у складі одного судді, 

комітетами – у складі трьох суддів, палатами – у складі семи суддів та Великою 

палатою – у складі сімнадцяти суддів. При цьому, коли суддя засідає 

одноособово, він не розглядає жодної заяви проти Високої Договірної Сторони, 

від якої цього суддю обрано.  
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Перший протокол до Конвенції, який було підписано в Парижі 20 березня 

1952 року і який зараз діє в редакції Протоколу № 11 до ЄКПЛ, поширив 

міжнародно – правові гарантії захисту на такі права: стаття 1 – право власності; 

стаття 2 – право на освіту; стаття 3 – право на вільні вибори.  

Протокол № 4 до Конвенції, який  було підписано в Страсбурзі 16 

вересня 1963 року і який зараз діє в редакції Протоколу № 11 до Конвенції, 

поширив міжнародно – правові гарантії захисту на такі права: стаття 1 – 

заборона ув’язнення за борги; стаття 2 – свобода пересування; стаття 3 – 

заборона вислання громадянина; стаття 4 – заборона колективного вислання 

іноземців. 

  Протокол № 6 до Конвенції, який стосується скасування смертної кари, 

підписаний 28 квітня 1983 року в Страсбурзі, діє в редакції Протоколу № 11. 

  Протокол № 7 до Конвенції, який зараз діє в редакції Протоколу № 11 до 

Конвенції, стосується процедурних гарантій вислання іноземців, права не бути 

притягнутим до суду або покарання двічі, рівноправності кожного з подружжя 

тощо, підписаний 22 листопада 1984 року в Страсбурзі.   

  Протокол № 11 до Конвенції, підписаний 11 травня 1994 року у 

Страсбурзі, вносить суттєві зміни в організацію контрольного механізму 

Конвенції.  

Протокол № 12 до Конвенції, підписаний 4 листопада 2000 року у Римі, 

закріплює загальну заборону дискримінації.  

Протокол № 13 до Конвенції, підписаний 3 травня 2002 року у Вільнюсі, 

встановлює загальну заборону смертної кари, яка не підлягає жодним виняткам 

і не може бути порушена за жодних, навіть надзвичайних обставин.  

Протокол № 14 до Конвенції, підписаний 13 травня 2004 року у 

Страсбурзі, посилює контрольні функції ЄКПЛ. Зокрема, а) підвищуються 

фільтраційні повноваження Суду (судді, які засідають одноособово, 

наділяються правом визнавати заяву неприйнятною); б) запроваджується новий 
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критерій прийнятності – завдання істотної шкоди заявникові (за винятком 

ситуацій, коли повага до прав людини вимагає розгляду справи по суті та якщо 

справа не була розглянута належним чином на національному рівні); в) 

запроваджується спрощена процедура розгляду справ, що підпадають під міцно 

усталене прецедент не право, комітетом із трьох суддів; г) збільшено строк 

повноважень судді ЄСПЛ до дев’яти років; д) вводиться право Комітету 

міністрів Ради Європи за клопотанням пленарного засідання ЄСПЛ зменшити 

кількість суддів у складі палат до п’яти.  

 Протокол № 14 bis (повторний) до Конвенції було прийнято на сесії 

КМРЄ у Страсбурзі 12 травня 2009 року з метою підвищення ефективності 

контрольної системи з огляду на дедалі більшу завантаженість ЄСПЛ (зокрема, 

передбачалось право судді, який засідає одноособово, або комітету у складі 

трьох суддів (у разі одностайного голосування) оголосити неприйнятною або 

вилучити з реєстру справ заяву, якщо таке рішення можна прийняти без 

додаткового вивчення тощо. Цей Протокол втратив свою чинність з моменту 

набрання чинності Протоколу № 14 до Конвенції.  

Протоколи №№ 15 та 16 до Конвенції були схвалені КМРЄ у 2013 році у 

рамках заходів з реформи ЄСПЛ. Україною вони підписані  20 червня 2014 

року. Відповідно до Протоколу № 15 передбачається скасування обмеження за 

віком для зайняття посади судді ЄСПЛ, скасування права вето сторін у рамках 

процедури звернення до Великої палати Суду, скорочення строків звернення до 

ЄСПЛ з шести до чотирьох місяців після остаточного рішення національного 

суду, а також до Преамбули ЄКПЛ вносяться зміни та доповнення щодо 

включення до неї посилання на принцип субсидіарності й доктрини меж 

свободи розсуду. У Протоколі № 16 закріплюється право Високих Договірних 

Сторін з урахуванням особливостей статті 10 ЄКПЛ звертатися до Суду з 

клопотанням про надання їм консультативних висновків стосовно питань, 

пов’язаних із тлумаченням та застосуванням Конвенції та Протоколів до неї.  
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Внесення змін до Конвенції та прийняття додаткових протоколів до неї 

направлені перш за все на вдосконалення юрисдикції ЄСПЛ та мають за мету 

зміцнення контрольного механізму Ради Європи, підвищення ефективності 

конвенційної системи захисту прав людини. Це є підтвердженням того, що 

юрисдикція ЄСПЛ є живим організмом, який має властивості вдосконалюватися 

з урахуванням вимог часу, потреб підвищення ефективності діяльності. Існує 

потреба подальшого вдосконалення юрисдикції ЄСПЛ, зокрема, щодо надання 

йому повноважень здійснювати судовий нагляд за виконанням його остаточних 

рішень, а також ратифікації Протоколів № 15 та № 16 до Європейської 

конвенції. 

 

1.3. Принцип субсидіарності юрисдикції Європейського суду з прав 

людини 

 

При визначенні юрисдикції ЄСПЛ є необхідним визначення його 

компетенції у співвідношенні з компетенцією національних судів Високих 

Договірних Сторін. Відповідно до статті 13 ЄКПЛ кожен, чиї права та свободи, 

визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб 

правового захисту в національному органі [18]. З урахуванням умов 

прийнятності, визначених в статті 35 Конвенції, Суд може приймати справу до 

розгляду лише після того, як було вичерпано всі національні засоби правового 

захисту, згідно із загальними принципами міжнародного права. Правову 

позицію з цього питання висловив Суд, який зазначив, що: “Національна влада 

вільна у виборі правових заходів, які вона вважає доцільними у передбачених 

Конвенцією рамках. Суд розгляне лише відповідність цих правових заходів 

вимогам Конвенції” [48]. Вважаємо, що така позиція обумовлена тим, що в 

основі принципу субсидіарності знаходиться принцип поваги суверенітету і 

юрисдикції держави, яка має відповідну компетенцію щодо розгляду скарг на 
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порушення прав людини в своїх власних судових або позасудових органах, 

оскільки перш за все в державі-учасниці Конвенції має існувати дієвий механізм 

захисту прав людини. При цьому, як правило, Страсбурзький суд уникає 

порушувати правові питання, що належать до компетенції національних судів, 

зокрема, тлумачення норм матеріального і процесуального права держав-

учасниць Конвенції, хоча і враховує їх. 

З урахуванням енциклопедичного визначення поняття субсидіарності [49, 

с.862] принцип субсидіарності, що застосовується у рамках Європейської 

конвенції, визначає субсидіарну (додаткову) роль конвенційного механізму 

Конвенції, передусім ЄСПЛ, який діє у випадку, якщо національна правова 

система не виконує ту роль, яку визначено для неї Конвенцією.  Виходячи з 

вимог принципу субсидіарності, який покладено в основу європейської системи 

захисту прав людини, відповідно до якого система наднаціонального контролю 

є додатковою (субсидіарною) по відношенню до національної і що завдання 

захисту та гарантії конвенційних прав і свобод у першу чергу виконують 

держави [50, с.91], важливим залишається узгодження судової практики ЄСПЛ 

та національних судів. Як відомо, у цьому існують певні теоретичні і практичні 

проблеми, зокрема, при реалізації принципу субсидіарності як у національних 

правових системах, так і з боку ЄСПЛ. Одним із прикладів цього може бути 

запровадження Страсбурзьким судом так званих пілотних рішень, “у яких 

виявлялися системні, структурні проблеми, що викликали повторювані 

порушення і в яких держави - відповідачі зобов’язувалися Судом у стислі 

строки прийняти відповідні законодавчі акти, що виправляють це порушення. 

Раніше на такі заходи вказував Комітет Міністрів Ради Європи” [51, с.71-72].  

В юридичній літературі та судовій практиці окремих держав (Австрії, 

Великої Британії, Італії, Росії, Франції, ФРН тощо) при тлумаченні принципу 

субсидіарності виникають питання щодо юрисдикції Страсбурзького суду, 

зокрема, щодо співвідношення рішень ЄСПЛ та остаточних, що набули 
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чинності, рішень національних судів (так звані “дискусії сувереністів”). Новим 

поштовхом для таких дискусій стало рішення Європейського суду у справі 

“Олександр Волков проти України” від 27 травня 2013 року. У цій справі  Суд 

встановив, що процедура звільнення пана Волкова з посади судді Верховного 

Суду України відбувалася в Україні з порушеннями положень Конвенції, а саме: 

пункту 1 статті 6 Конвенції (право на справедливий розгляд незалежним і 

безстороннім судом, встановленим законом), статті 8  Конвенції (право на 

повагу до особистого та приватного життя). У зв’язку з виявленими 

порушеннями у цій справі Суд зазначив, що дана справа порушує  серйозні 

проблеми в судовій системі України, зокрема, щодо притягнення суддів до 

дисциплінарної відповідальності. Разом із заходами загального характеру Суд 

визначив і заходи індивідуального характеру, постановивши, що Україна має 

забезпечити поновлення п. Волкова на посаді судді Верховного Суду України у  

найбільш стислий термін, зазначивши, що “суд не вважає, що повторний 

розгляд справи на національному рівні становитиме собою відповідну форму 

відновлення порушених прав заявника. Немає підстав вважати, що справа 

заявника розглядатиметься повторно відповідно до принципів Конвенції в 

найближчому майбутньому. За таких обставин суд не вбачає сенсу в тому, аби 

призначити такий захід. Зазначивши це, суд не може допустити, щоб заявник 

залишився в ситуації невизначеності стосовно шляхів поновлення його прав. 

Суд вважає, що за самою своєю природою ситуація, яку було виявлено в даній 

справі, не залишає реального вибору щодо індивідуальних заходів, необхідних 

для виправлення порушень прав заявника, які гарантуються Конвенцією. 

Враховуючи виняткові обставини справи та негайну необхідність покласти край 

порушенням положень статей 6 та 8 Конвенції, суд постановляє, що держава – 

відповідач повинна забезпечити поновлення заявника на посаді судді 

Верховного Суду України в якнайкоротший термін”. Суддя Європейського суду 

від України п. Ганна Юдківська хоча і голосувала за таке рішення Суду, але 
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висловила окрему думку щодо нього, де вказала на певні труднощі щодо 

поновлення п. Волкова на посаді. Зараз, як відомо, Олександр Волков 

поновлений на посаді судді Верховного Суду України.  

Таким чином, у своєї діяльності ЄСПЛ застосовує не тільки принцип 

субсидіарності, відповідно до якого він, як “міжнародний судовий орган, за 

своєю природою є допоміжним засобом захисту прав і свобод людини і 

громадянина” [52], а і здійснюючу контрольні функції фактично доповнює 

систему національної юрисдикції та виступає у якості судової інстанції [53, с. 

176], рішення якої є остаточним (див.: частина перша статті 44 Конвенції). Слід 

зазначити, що відповідно до вимог частини другої статті 125 Конституції 

України найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є 

Верховний Суд України” [1]. Саме Верховний Суд України відповідно до 

пункту другого частини другої статті 38 Закону України “Про судоустрій і 

статус суддів” переглядає справи у разі встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом [54].  Така компетенція 

Страсбурзького суду повністю відповідає положенням статті 19 Конвенції щодо 

ролі Суду як органу, уповноваженого “забезпечувати дотримання Високими 

Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та Протоколами до 

неї” [18]. Але теоретично може виникати питання щодо відповідності 

Конституції України Закону України “Про ратифікацію Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 

протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції”. 

При визначенні юрисдикції ЄСПЛ важливим є його повноваження щодо 

встановлення порушення державою-учасником Конвенції її зобов’язань 

стосовно виконання остаточних рішень Суду в будь – яких справах, у яких вона 

є стороною, що здійснюється за зверненням Комітету Міністрів РЄ (стаття 46 

Конвенції), і що в подальшому є правовою основою для визначення заходів, 
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яких необхідно вжити до держави, яка відмовляється виконувати остаточне 

рішення у справі. З урахуванням зазначеного в  статті 17 Закону України “Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини” зазначено, що “суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та 

практику Суду як джерело права” [55].  

Принцип субсидіарності набуває особливого значення в умовах сучасної 

реформи Суду, що пов’язана з реалізацією Протоколу № 15 до Конвенції, який 

спрямований на реформу переобтяженого скаргами Європейського суду. Так, з 

критерію прийнятності скарги, введеного у пп.В п.3 статті 35 Конвенції 

Протоколом № 14, виключається заборона на відмову у продовженні розгляду 

скарги на порушення, в результаті якого заявник не зазнав значного збитку, 

якщо справу не було належним чином розглянуто національним судом. З 1 

червня 2012 року відповідно до п. 2 ст. 20 Протоколу № 14 до Конвенції право 

застосовувати нові критерії прийнятності отримали одноособово судді ЄСПЛ. 

Крім цього, з метою забезпечення життєздатності Європейського суду, КМРЄ та 

ЄСПЛ першочергова увага приділяється усуненню структурних і системних 

недоліків у правових системах держав-учасниць Конвенції. Вперше Комітет 

Міністрів застосував термін “структурні/системні недоліки” в Резолюції від 12 

травня 2004 року, в якій звернув увагу Суду на визначення у своїх рішеннях 

проблем, які знаходяться в основі порушення Конвенції, і є джерелом цих 

проблем [56]. З урахуванням цього, Європейський суд 31 березня 2011 року вніс 

до свого Регламенту спеціальне правило (Правило № 61) щодо процедури 

застосування “пілотних рішень” [41]. У першому “пілотному рішенні“ у справі 

“Броньовскі проти Польщі“ від 22 червня 2004 року Суд звернув увагу на те, що 

Резолюція Комітету Міністрів Ради Європи має розглядатися в контексті 

зростання його навантаження, зокрема, в результаті серії справ, що виникають 

із причини одного і того ж структурного або системного недоліку [57].     
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Голова Європейського суду з прав людини Ж.-П. Коста, аналізуючи 

перше пілотне рішення Суду стосовно України у справі “Юрій Миколайович 

Іванов проти України”, яка стосується проблемних питань виконання судових 

рішень, в інтерв’ю головному редакторові журналу “Право України” зазначив, 

що “питання тривалого невиконання остаточних рішень… судів та відсутності  

ефективних національних засобів правового захисту, спрямованих на вирішення 

цієї проблеми, залишаються неурегульованими, незважаючи на те, що практика 

Суду чітко вимагає від України вжиття відповідних заходів” [58].  

З урахуванням зазначеного можна констатувати, що в основі принципу  

субсидіарності юрисдикції Європейського суду з прав людини знаходяться такі 

основні складові, як:  

а) гарантії, що знайшли закріплення в ЄКПЛ, не є вичерпними, оскільки 

держави – учасники вправі забезпечувати більш ефективний захист прав і 

свобод людини на національному рівні відповідно до внутрішньодержавного 

законодавства;  

б) конвенційний механізм захисту прав людини побудований таким 

чином, що первинна і основна відповідальність за підтримку балансу між 

суспільними інтересами і захистом прав окремої людини покладено саме на 

національну систему захисту прав людини, а не на органи Ради Європи, зокрема 

і ЄСПЛ;  

в) досягнення єдності в сфері захисту прав і свобод людини в різних 

правових системах не є основною метою Конвенції, оскільки вона не визначає 

універсальні рішення проблем у сфері захисту прав людини, а визначає лише 

певні стандарти, які у сукупності з діяльністю держав повинні забезпечити 

ефективний судовий захист прав і свобод людини. 

У рамках заходів з реформи ЄСПЛ та з метою підвищення ефективності 

його роботи Протокол № 15 до Конвенції, який був підписаний Україною  20 

червня 2014 року, передбачає внесення змін до Преамбули Європейської 
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конвенції щодо включення до неї посилання на принцип субсидіарності й 

доктрини меж свободи розсуду. Вважаємо, що Верховна Рада України повинна 

як найскоріше ратифікувати цей Протокол.  

 

1.4. Предметна, просторова, часова і персональна юрисдикція 

Європейського суду з прав людини.  

 

Важливим елементом юрисдикції ЄСПЛ є наявність певних умов 

здійснення визначених повноважень. У теорії та судовій практиці прийнято 

визначати предметну, просторову, часову і персональну юрисдикцію.  

Предметна юрисдикція Європейського суду з прав людини - ratione 

materiae (вимога до обставин, пов’язаних з предметом розгляду). Предметом 

скарги до Страсбурзького Суду можуть бути тільки права та свободи, що 

гарантовані Конвенцією про захист прав та основоположних свобод та 

протоколами до неї. Згідно зі ст. 1 Конвенції, Високі Договірні Сторони 

гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, 

визначені в Розділі 1 цієї Конвенції [18]. З огляду на положення ст. 5 Протоколу 

№ 1 до Конвенції держави – учасники розглядають положення статей 1,2,3 і 4 

цього Протоколу, а, таким чином, відповівдно інших протоколів до Конвенції 

(ст.6 Протоколу № 4, ст.6 Протоколу № 6, ст.7 Протоколу № 7, ст.3 Протоколу 

№ 12, ст.13 Протоколу № 13) як додаткові статті Конвенції. Однак Суд не може 

розглядати порушення прав і свобод людини і громадянина, які знайшли своє 

закріплення в інших міжнародно – правових актах, таких, як Міжнародний пакт 

про громадянські та політичні права, Європейська соціальна хартія тощо.  

Перелік зазначених в Конвенції та протоколах до неї прав та свобод 

доволі широкий, проте в ньому відсутні деякі права, які закріплені 

Конституцією України. Тобто, в правовому полі Ради Європи існує певна 

правова фрагментація судового захисту прав людини. На відміну від положень 
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ЄКПЛ, Розділ II Конституції України, охоплюючи всі права та свободи людини, 

які закріплені Конвенцією, передбачає і деякі інші, наприклад, право на працю в 

належних, безпечних і здорових умовах, а також, наприклад, право на 

соціальний захист та інші. Ці права закріплені в іншій конвенції Ради Європи, а 

саме в Європейській соціальній хартії, проте юрисдикція  Європейського суду 

заснована виключно на  Конвенції та Протоколах до неї.  

Аналіз переліку прав і свобод, визначених Конвенцією та протоколами до 

неї засвідчує, що іноді він не співпадає з назвами статей і, як правило, є значно 

ширшим. Так, стаття 8 Конвенції під назвою “Право на повагу до приватного та 

сімейного життя” крім права на повагу до приватного та сімейного життя надає 

також гарантії недоторканності житла й таємниці кореспонденції [18]. З 

урахуванням цього важливим є те, що ЄСПЛ при тлумаченні положень 

Конвенції може більш чітко визначити права і свободи людини, які 

“випливають” з положень ЄКПЛ. Так, наприклад, у справі “Golder v. the United 

Kingdom” від 21 лютого 1975 року ЄСПЛ “вивів” право на доступ до суду. 

Окремі автори при визначенні предметної юрисдикції Європейського суду 

намагаються систематизувати права і свободи, визначені в ЄКПЛ та протоколах 

до неї. Так, наприклад, В.А.Туманов визначив такі групи прав і свобод людини і 

громадянина, на які поширюється предметна юрисдикція Європейського суду: 

1) судові гарантії (права у сфері юстиції та правоохоронної діяльності); 2) 

особисті права (право на життя та заборона смертної кари; заборона рабства та 

примусової праці; право на повагу до приватного життя; недоторканність 

житла; таємниця кореспонденції тощо); 3) політичні та громадянські права 

(свобода висловлення думки; право на вільні вибори; заборона колективного 

вислання іноземців тощо) [59, с.18-20]. Вважаємо, що з таким поділом 

погодитись не можна, оскільки не можна ототожнювати такі поняття як “права” 

та “гарантії”, оскільки вони за змістом мають суттєві відмінності. На наш 

погляд, права і свободи, що визначені в Конвенції та Протоколах до неї, умовно 
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можна визначити з урахуванням предметної юрисдикції ЄСПЛ на такі групи: 1) 

права (особисті, політичні, громадянські); 2) судові гарантії.       

Просторова юрисдикція Європейського Суду з прав людини  - ratione 

loci (обставини місця). ЄСПЛ приймає заяви від будь – якої особи, неурядової 

організації або групи осіб тільки на порушення прав та свобод, які були вчинені 

на території, що перебуває під юрисдикцією Європейського суду. 

 Як відомо, за загальним правилом, визначеним статтею 29 Віденської 

конвенції про право міжнародних договорів 1969 року, дія міжнародних 

договорів держави обмежується кордонами її території [60]. Проте, таке 

правило не може бути застосоване у галузі прав людини, оскільки в основі цих 

угод лежить зобов’язання договірних держав поважати та / або забезпечувати 

права всіх осіб, які перебувають під їхньою юрисдикцією, де б останні не 

перебували. Слід погодитись з Л.Г. Гусейновим, який зазначає, що 

“застосування зазначеної норми до міжнародних правозахисних угод призвело б 

до неприйнятних результатів; зокрема, це могло б означати, що громадяни 

держави, які опинилися за кордоном, виключаються з-під захисту цих угод” [61, 

с. 101]. В статті першої ЄКПЛ зазначається, що держави – учасниці гарантують 

кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в 

розділі I Конвенції, серед яких в статті 6 визначено право на справедливий суд 

[18]. ЄСПЛ у своій практиці визначає, що юрисдикція держави – учасника 

Конвенції є перш за все територіальною. З урахуванням цього, скаржитися до 

Європейського суду можливо перш за все на порушення прав та свобод, котрі 

були вчинені на території, яка знаходиться під юрисдикцією держави-учасниці, 

яка виступає відповідачем по справі. З урахуванням необхідності ефективного 

захисту прав людини в рамках Ради Європи юрисдикційні повноваження 

розповсюджуються не лише на територію держави. Відповідальність Високих 

Договірних Сторін не обмежується лише національною територією, хоча 

екстериторіальна юрисдикція можлива лише в порядку виключення, яке 
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потребує особливого обґрунтування. Європейська комісія і ЄСПЛ неодноразово 

підкреслювали, що термін “юрисдикція” не обмежений національною 

територією держав. Окремі автори справедливо зазначають, що відповідальність 

останніх може наставати у зв’язку з діями національних властей, що 

спричинили наслідки за межами відповідної території [62, P.897; 63, P.109].   

Конвенційний принцип стосовно того, що держава, за певних обставин, є 

відповідальною за політику своїх влаcних органів, яка здійснюється за межами 

її території, був підтверджений неодноразово Європейською комісією і 

Європейським Судом [наприклад, у таких справах, як: Hess v. United Kingdom 

[64, P. 72]; Cyprus v. Turkey [65, P. 125]; X. and Y. v. Switzerland [66, P. 57];  

Drozd and Janousek v. France and Spain [67, P. 29]. Прикладом поширення 

екстериторіального принципу визначення юрисдикції є рішення Європейської 

комісії з прав людини у справі “М. проти Данії” від 14 жовтня 1992 року щодо 

подій 1988 року в Східній Німеччині (НДР), яка стосувалась статусу 

дипломатичного представництва, коли заявник проник в будівлю посольства 

Данії у Східному Берлині з метою виїхати до ФРН. В цьому рішенні  

Європейська комісія зазначила, що службовці держави, зокрема, дипломатичні і 

консульські співробітники, розповсюджують юрисдикцію цієї держави на 

громадян та майно, коли вони здійснюють відносно них свої повноваження [68]. 

Стосовно військової присутності на території іншої держави та політичної 

підтримки, ЄСПЛ у справі “Loizidou v. Turkey” від 23 березня 1995 року, 

постановленого проти Туреччини за дії її органів на території Північного Кіпру, 

нагодав, що поняття “юрисдикція” хоча і обмежує сфери дії Конвенції, за 

змістом не обмежується територією держави-учасниці. Суд зазначив, що з 

огляду на предмет і мету Конвенції Високі Договірні Сторони несуть 

відповідальність за дотримання Конвенції і у тих випадках, коли внаслідок 

військової акції (законної чи незаконної) вони встановлюють ефективний 

контроль на певній території поза межами їх національних кордонів [69]. 
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Територіальна юрисдикція в значенні статті 1 ЄКПЛ розглядається ЄСПЛ 

також в контексті статті 56 Конвенції, статті 4 Першого протоколу, статті 5 

Протоколу № 4 до Конвенції, відповідно до якої територіальна юрисдикція 

держав – учасниць Конвенції, помімо їх власної території, може 

розповсюджуватися на території, “за зовнішні зносини яких вони несуть 

відповідальність”, які в міжнародному праві також мають назву “заморські 

країни та території”, які можуть підпадати під територіальну юрисдикцію 

держави – учасника за наявності спеціальної заяви відповідно до вимог статті 56 

Конвенції (див., наприклад, рішення у справі “Mathew v. the Netherlands” щодо 

порушення Конвенції на території острова Аруба, який має статус заморської 

території Нідерландів). 

Можливість застосування екстериторіального принципу юрисдикції було 

визначено Європейським судом у випадку військового, політичного і 

економічного впливу. Так, в рішенні у справі “Ilascu and Others v. Moldova and 

Russia” від 8 липня 2004 року щодо засудження в грудні 1993 року Верховним 

судом Придністров’я п. Ілашку до смертної кари з конфіскацією майна, а інших 

заявників – до позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією 

майна за незаконну боротьбу проти “легітимного уряду ПМР”. Заявники 

звертали увагу Суду, що Верховний суд Придністров’я, який постановив вирок, 

не мав на це юрисдикції. ЄСПЛ в рішенні зазначив, що під час військового 

конфлікту у 1991-1992 роках Придністровський регіон залишався під 

ефективним управлінням, впливом та  існував завдяки військовій, економічній, 

фінансовій і політичній підтримці Росії. З урахуванням цього, мале місце 

відповідальність Росії за долю заявників, які підпадали під юрисдикцію цієї 

держави [70]. У справі “Ivantos and Others v. Moldova and Russia” від 15 

листопада 2011 року, що стосувалась утримання під арештом заявників нібито 

за терористичні дії під час збройного конфлікту у Придністровський 

Молдавський Республіці у 1991-1992 роках, ЄСПЛ також зазначив, що з точки 
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зору дії статті 1 ЄКПЛ заявники знаходились під юрисдикцією Росії [71].   

Важливим з точки зору визначення юрисдикції під час діянь, вчинених у 

відкритому морі, є рішення ЄСПЛ у справі “Hirsi Jamaa and Others v. Italy” від 

23 лютого 2012 року щодо затримки групи самалійських і ерітрейських 

переселенців із Лівії, затриманих у морі, та відправлених в Лівію італійською 

владою. В зазначеному рішенні Європейський суд нагадав про принцип 

міжнародного права, який знайшов відображення і в італійському регламенті 

судноплавства, щодо перебування судна, що знаходиться в морі, під 

юрисдикцією держави, під прапором якої воно виходить в морі. ЄСПЛ у цьому 

рішенні зазначив, що з урахуванням вимог статті 1 Європейської конвенції 

заявники з моменту підняття їх на борт кораблів італійських збройних сил і до 

моменту їх передачі владі Лівії  за законом і фактично знаходились під 

юрисдикцією Італії, та встановив порушення Італією статті 3 Конвенції 

(заборона нелюдського та принижуючого гідність поводження), статті 4 

Протокола № 4 до Конвенції (заборона колективної висилки іноземців), статті 

13 Конвенції (право на ефективний засіб правового захисту).    

Що стосується визначення дії держави, вчинене поза правовим простором 

дії Європейської конвенції з прав людини, то ЄСПЛ в рішенні у справі “Ocalan 

v. Turkey” від 12 травня 2005 року, що стосувалась Абдулли Оджалана, який був 

затриманий представниками служби безпеки Кенії та переданий представникам 

служби безпеки Туреччини, доставлений турецьким літаком до Туреччини та 

засуджений до пожиттєвого позбавлення волі, зазначив, що після затримки 

турецькими посадовими особами п. Оджалан опинився під ефективним 

контролем турецької влади і, відповідно, під турецькою юрисдикцією. 

В рішенні у справі “Premininy v. Russia” від 10 лютого 2011 року 

Європейський суд не заперечував юрисдикцію Росії відносно дій заявників – 

громадян цієї держави, які були затримани в Росії за підозрою у взломі системи 

онлайн-безпеки американського банку “Green Point Bank” у 2001 році, крадіжці 
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бази даних клієнтів цього банку і вимоганні грошей в обмін на нерозголошення 

цієї бази даних в Інтернеті.          

Особливим випадком застосування територіальної юрисдикції ЄСПЛ є 

розгляд справ, пов’язаних з екстрадицією іноземця на територію іншої держави. 

В рішенні у справі “Soering v. the United Kingdom” від 7 липня 1989 року, яке 

стосувалось громадянина Німеччини Йенса Серінга, який був затриманий в 

Англії за підозрою у вбивстві батьків своєї подруги та чикав екстрадиції до 

США, Суд постановив, що якщо Сполучене Королівство здійснить видачу 

заявника на підставі міжнародного договору владі США за її запитом про 

екстрадицію, то тим самим порушить статтю 3 Конвенції, оскільки заявнику у 

США загрожувала смертна кара.  При цьому, Європейський суд зазначив, що 

Європейська конвенція не регулює дії держави, що не її учасником.  

 При визначенні територіальної юрисдикції слід враховувати питання 

щодо можливих застережень, що можуть бути зроблені державами під час 

підписання чи ратифікації Європейської конвенції і протоколів до неї 

відповідно до положень статті 57 Конвенції. З урахуванням вимог частини 

першої статті 21 Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 

року юридичні наслідки застережень полягають у зміні юридичної дії певних 

положень договору у їх застосуванні до певної держави [60]. У зв’язку з дією 

застережень, зроблених державами–учасниками Конвенції, у практиці ЄСПЛ 

виникають питання щодо визначення у такому випадку юрисдикції Суду. За 

правилом, яке знайшло відображення у низці рішень ЄСПЛ, Суд завжди оцінює 

зроблене державою застереження на предмет його відповідності вимогам статті 

57 Конвенції, і якщо застереження буде визнано чинним, Суд не розглядає 

питання про відповідність законодавчої норми, яка є предметом застереження, 

тим статтям Конвенції, щодо яких було зроблено застереження (див., 

наприклад, рішення ЄСПЛ у справі “Eisensrecken v. Austria” від 3 жовтня 2000 

року) [72]. І, навпаки, наприклад, в рішенні у справі “Ilascu and Others v. 
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Moldova and Russia” від 8 липня 2004 року ЄСПЛ зазначив, що заява, зроблена 

Молдовою при ратифікації, про те, що Молдова не контролює територію 

Придністров’я, не є належним застереженням у розумінні статті 57 Конвенції, з 

огляду на що фактична неможливість здійснювати ефективний контроль у 

Придністров’ї не позбавляє Молдову відповідальності за дотримання Конвенції 

на цій території [70]. 

Важливо зазначити, що держава, що ратифікує чи вже ратифікувала 

ЄКПЛ, не може робити будь-яких застережень загального характеру 

необґрунтовано, обмежуючи тим самим територіальну юрисдикцію 

Європейського суду. Що стосується України, то нею було зроблено декілька 

заяв і застережень під час ратифікації Європейської конвенції , але вони так і не 

були застосовані. 

Часова юрисдикція Європейського Суду з прав людини  - ratione 

temporis (через обставини часу). ЄСПЛ має компетенцію розглянути тільки ті 

звернення, які стосуються обставин, що сталися після того, коли країна увійшла 

в юрисдикцію Європейського суду. Тобто юрисдикція ЄСПЛ в часі для держави 

– відповідача у справі визначається датою набуття Конвенцією і протоколами 

до неї чинності для цієї держави. Момент набуття чинності для держави – 

учасниці Конвенції відповідно до вимог статті 59 Конвенції визначається за 

датою здачі відповідною державою на зберігання Генеральному секретареві 

Ради Європи ратифікаційних грамот або документів про ухвалення чи 

затвердження, а не за датою ухвалення, ратифікації або затвердження Конвенції 

відповідно до національного законодавства. 

Для визначення юрисдикції ЄСПЛ в часі є важливою не тільки дата 

оскаржуваного порушення, але і дата ухвалення чи набуття чинності 

остаточного рішення відповідного компетентного органу на національному 

рівні. Слід при цьому враховувати, чи було порушення одномоментним чи 

триваючим. Під час вчинення так званих “триваючих порушень” може статися 
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так, коли початкові факти порушення мали місце до набрання чинності 

Конвенції чи протоколів для відповідної держави – відповідача, але вони 

безпосередньо визначили стан заявника вже після зазначеної дати.  У таких 

випадках ЄСПЛ може взяти до уваги сукупність фактів, у тому числі і ті факти, 

які мали місце до набрання чинності Конвенцією для держави – відповідача. 

Так, у справі “Loizidou v. Turkey” від 23 березня 1995 року Судом була 

відхилена аргументація держави – відповідача (Турції), що пані Лоізіду 

фактично перестала володіти своїм майном задовго до того, як Туреччина 

визнала юрисдикцію ЄСПЛ, тобто задовго до 22 січня 1990 року. Суд зауважив, 

що відповідно до Резолюції 541 (1983) Ради Безпеки ООН створення Турецької 

Республіки Північний Кіпр визнано юридично недійсним. Заявниця, як зазначив 

Суд, була і залишається законним власником землі, тому заперечення щодо 

юрисдикції в часі турецького уряду відхиляються, адже в цьому випадку мова 

йде про триваюче порушення, яке почалося до визнання Туреччиною 

компетенції Європейського суду з прав людини, але продовжується на момент 

розгляду справи [69]. Прикладом аналогічного застосування юрисдикції ЄСПЛ 

в часі щодо України може слугувати рішення Суду у справі “Sovtransavto 

Holding v. Ukraine” від 25 липня 2002 року [73].  

Кінцевий проміжок часу, до якого поширюється юрисдикція ЄСПЛ, 

визначається статтею 58 Конвенції, відповідно до якої Висока Договірна 

Сторона може денонсувати Конвенцію тільки через п’ять років після дня 

приєднання до неї та через шість місяців після подання відповідного 

повідомлення на ім’я Генерального секретаря Ради Європи. Отже, з 

урахуванням цього, заява, подана проти держави, яка денонсувала Конвенцію, у 

період до набрання чинності цією денонсацією, має бути визнана прийнятною з 

точки зору юрисдикції ЄСПЛ в часі. Прикладом такої ситуації може бути 

подана у квітні 1970 року скарга Данії, Норвегії і Швеції проти Греції, тобто у 

той час, коли Греція денонсувала Конвенцію, що сталося 12 грудня 1969 року. 
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Комісія, яка розглядала цю скаргу, дійшла висновку, що Греція все ще несе 

зобов’язання відповідно до ЄКПЛ, тому Комісія може прийняти скаргу до 

розгляду. Піcля цього Комісія відклала розгляд зазначеної скарги й повернулася 

до її розгляду в 1974 році, коли Греція знову стала учасницею Конвенції. 

Цікавою з точки визначення юрисдикції Європейського суду в часі стало 

рішення ЄСПЛ у резонансній справі “Janowiec and Others v. Russia” від 16 

квітня 2012 року щодо подій 1940 року, коли війська НКВС на території 

України та Білорусі розстріляли майже 22 тисячі польських військовополонених 

(так звана “Катинська розправа”). У цій справі йшлося про ймовірність 

порушення статей 2 та 3 Конвенції. ЄСПЛ у своєму рішенні зазначив, що його 

юрисдикція в часі не поширюється на ці події, оскільки російські органи влади 

провели значну частину розслідування до дати ратифікації Конвенції Росією (5 

травня 1998 року), а після цього дати жодних значущих процесуальних дій не 

проведено. Росія ратифікувала Конвенцію через 58 років після вбивства родичів 

заявників; зазначений період в декілька разів перевищує періоди часу у 

подібних справах; його тривалість також є надмірною в абсолютних 

показниках. З урахуванням цього, Суд не зміг встановити реального зв’язку між 

смертю родичів заявників та набуттям Конвенцією законної сили. В силу того, 

що зазначена справа у частині порушення процесуального обов’язку за статтею 

2 Конвенції не підпадає пі юрисдикцію ЄСПЛ в часі [74].       

Персональна юрисдикція Європейського Суду з прав людини - ratione 

personae (обставини, пов’язані із суб’єктом). Згідно статей 33, 34 ЄКПЛ 

Європейський суд має широку юрисдикцію за колом суб’єктів. Суд розглядає 

скарги держав-учасниць Конвенції, а також індивідуальні скарги будь якої 

особи, будь якої неурядової організації або групи осіб, які вважають себе 

потерпілими від допущеного однією з держав порушення прав та свобод, 

викладених у Конвенції або Протоколах до неї. Разом з цим,  скарга до ЄСПЛ 

може бути подана тільки тією особою, безпосередньо чиє право було порушено. 
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Відповідачем може бути тільки держава – учасниця Конвенції. Не можуть бути 

відповідачами міждержавні об’єднання чи міжнародні організації, неурядові 

організації або окремі громадяни держав – учасниць. 

Відповідно до практики Суду до “осіб”, які мають право на подання 

індивідуальної заяви, належать юридичні та фізичні особи – як громадяни 

держав – учасниць конвенції, так і інших держав, а також апатриди, біпатриди. 

Конвенція не визначає ступеню право- та дієздатності осіб, які мають право на 

звернення до Суду. До “неурядових організацій” належать: комерційні 

підприємства, релігійні організації, політичні партії,громадські об’єднання, 

юридичні особи публічної влади, які мають повну автономію від державної 

влади. Слід зазначити, що органи публічної влади не визнаються заявниками в 

сенсі Конвенції. Так, в рішенні у справі “Radio France and Others v. France” від 

30 березня 2004 року ЄСПЛ зазначив, що термін “урядова організація” на 

відміну від “неурядової організації” поширюється на юридичних осіб, які 

беруть участь у здійсненні владних повноважень чи виконують публічну 

функцію під контролем Уряду. Вирішуючи питання, чи належить певна 

юридична особа до однієї з вищезазначених категорій, Суд має взяти до уваги її 

юридичний статус, характер її діяльності, ступінь незалежності особи від 

публічної влади. Суд дійшов висновку, що заявник є неурядовою організацією в 

розумінні статті 34 конвенції і що заперечення Уряду мають бути відхилені [75]. 

До “групи осіб” належать декілька (2 і більше) осіб, які вважають себе 

потерпілими на підставі однакових фактів, проте кожна з цих осіб повинна 

доводити, що саме вона зазнала порушення прав і свобод, передбачених 

Конвенцією. Слід зазначити, що нація, народність, національна меншина в 

цілому не є заявником у сенсі Конвенції.  

Поняття “потерпілий” має автономний характер у практиці 

Європейського суду. ЄСПЛ в рішеннях застосовує також такі поняття, як 

“потенційний потерпілий” та “непрямий потерпілий”. Широкий зміст поняття 
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“потерпілий” закріплено Судом в рішенні у справі “Marckx v. Belgium” від 13 

червня 1979 року, де зазначається: “статусу потерпілого може набути будь-яка 

особа, щодо якої на певний момент хоч і не існує індивідуального акта 

застосування закону, однак є ризик настання для цієї особи негативних 

наслідків у разі такого застосування”. Непрямим потерпілим може бути 

визнаний хтось із родичів потерпілого, якщо він доведе зв'язок з останнім та 

факт того, що йому було завдано шкоди в результаті порушення прав 

безпосереднього потерпілого. Тягар доказування статусу потерпілого від дій 

однієї чи декількох держав покладений на заявника.  

З огляду на положення статті 59 Європейської конвенції та Лісабонського 

договору 2007 р., у найближчому майбутньому Європейський Союз може 

приєднатися до Конвенції як міждержавне об’єднання та визнати юрисдикцію 

Європейського суду. У разі приєднання ЄС до Конвенції персональна 

юрисдикція ЄСПЛ за колом суб’єктів буде значно розширена.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. В інституційній системі Ради Європи  кожен з її інститутів здійснює 

власну компетенцію для досягнення мети Ради Європи і виконує унікальну роль 

у здійсненні її політики. Розвиток Ради Європи характеризується еволюцією 

юрисдикції її органів та інститутів. В умовах перетворень її інституційної 

системи спостерігається вдосконалення контрольного механізму захисту прав 

людини і громадянина, розв’язання міждержавних спорів. Розвиток права Ради 

Європи відбиває тенденцію інституалізації єдиної  її судової установи – ЄСПЛ, 

який займає особливе місце серед інститутів Ради Європи, що обумовлено перш 

за все особливостями його юрисдикції. Європейський суд є невідємним 

елементом інституційної системи Ради Європи, виступаючи у якості її 

конвенційного органу. При внесенні змін та доповнень до Статуту Ради Європи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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з метою більш повного визначення контрольного механізму Ради Європи 

пропонується доповнити цей Статут окремим розділом щодо організації 

діяльності та юрисдикції Європейського суду з прав людини. 

2. Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини та її 

процесуальних форм безпосередньо пов’язано із забезпеченням права на 

справедливий суд. Дослідження природи юрисдикції Суду доводить, що 

юрисдикція має комплексні ознаки і визначає компетенцію Суду у різних 

вимірах, які охоплюють як питання взаємодії ЄСПЛ в інституційній системі 

Ради Європи, так і його взаємовідносини з національними судовими системами. 

Юрисдикція ЄСПЛ обумовлює існування чітко визначених процедур реалізації 

та процесуальних форм її здійснення. Рішення ЄСПЛ, в яких втілюється судова 

юрисдикція, мають безпосередній вплив на правопорядок як в цілому в Раді 

Європи, так і на правопорядок в державах-членах Ради Європи. 

  Виходячи перш за все з генезису юрисдикції Європейського Суду, 

періодизацію становлення та розвитку Європейського суду як основного 

елементу контрольного механізму Ради Європи можна визначити таким чином: 

перший етап – підготовчий (кінець 40-х років XXст. – до 3 вересня 1959 

року). Зазначений етап пов'язаний з підготовчими діями міжнародної спільноти 

щодо утворення ЄСПЛ;  

другий етап – формування та діяльність Європейського суду у якості 

важливої складової квазі – судового контрольного механізму Ради Європи (з 3 

вересня 1959 році до 1 листопада 1998 року);  

третій етап – утворення та діяльність ЄСПЛ у якості єдиної судової 

установи Ради Європи, що працюватиме на постійній основі, (з 1 листопада 

1998 року – по теперішній час). 

3. Під час здійснення юрисдикційної діяльності ЄСПЛ застосовує 

принцип субсидіарності, відповідно до якого він, як міжнародний судовий 

орган, за своєю природою є допоміжним засобом захисту прав і свобод людини 
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і громадянина на національному рівні.  

Протокол № 15 до Конвенції передбачає, зокрема, внесення змін до 

Преамбули Європейської конвенції щодо включення до неї посилання на 

принцип субсидіарності й доктрини меж свободи розсуду. Зазначений Протокол 

підписано Україною і потребує відповідної ратифікації.  

4. Важливим елементом юрисдикції ЄСПЛ є наявність певних умов 

здійснення визначених повноважень. У теорії та судовій практиці прийнято 

визначати предметну, просторову, часову і персональну юрисдикцію Суду.  

Так, аналіз предметної юрисдикції Суду засвідчує, що перелік зазначених 

в Конвенції та Протоколах до неї прав та свобод доволі широкий, проте в ньому 

відсутні деякі права, які закріплені, зокрема, в Конституції України. Тобто, в 

правовому полі Ради Європи існує певна правова фрагментація судового 

захисту прав людини. Зміни до Конвенції та прийняття додаткових протоколів 

до неї, а також практика Суду мають за мету зменшення такої фрагментації. 

Важливим для України є те, що просторова (територіальна) юрисдикція в 

значенні статті 1 ЄКПЛ розглядається ЄСПЛ також в контексті статті 56 

Конвенції, статті 4 Першого протоколу, статті 5 Протоколу № 4 до Конвенції, 

відповідно до якої територіальна юрисдикція держав – учасниць Конвенції, 

помімо їх власної території, може розповсюджуватися на території, “за зовнішні 

зносини яких вони несуть відповідальність”. Можливість застосування 

екстериторіального принципу юрисдикції було визначено Європейським судом 

у випадку військового, політичного і економічного впливу, зокрема, в рішенні у 

справі “Ilascu and Others v. Moldova and Russia” від 8 липня 2004 року. 

З огляду на положення статті 59 Європейської конвенції та Лісабонського 

договору 2007 р., у найближчому майбутньому ЄС може приєднатися до 

Конвенції як міждержавне об’єднання та визнати юрисдикцію Європейського 

суду. У разі приєднання до Конвенції Європейського Союзу персональна 

юрисдикція ЄСПЛ за колом суб’єктів буде якісно розширена.  
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Розділ 2. Міжнародно-правовий механізм та процедури реалізації 

юрисдикції Європейського Суду з прав людини.  

 

2.1. Поняття міжнародно – правового механізму реалізації юрисдикції 

Європейського Суду з прав людини.  

Міжнародно-правова сфера реалізації юрисдикції Європейського суду 

підкреслює особливу важливість правового регулювання всіх процедурних 

правил функціонування внутрішніх і зовнішніх відносин ЄСПЛ, які утворюють 

певний міжнародно – правовий механізм. Підвалини цього механізму 

утворюють перш за все положення Європейської конвенції та Протоколів до 

неї, Регламент діяльності Суду. З урахуванням зазначеного вважаємо, що під 

міжнародно – правовим механізмом реалізації юрисдикції Європейського Суду 

з прав людини слід розглядати систему міжнародно – правових засобів 

(інструментів), визначених Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, спрямованих на забезпечення відновлення порушених 

прав і свобод, відшкодування або компенсації заподіяної шкоди в повному 

обсязі. 

 Механізм  реалізації юрисдикції Європейського Суду з прав людини 

охоплює як міжнародний, так і національний рівні, оскільки  право звернення за 

захистом порушених прав та інтересів до ЄСПЛ не є безумовним. Одним із 

основних умов реалізації права на захист в ЄСПЛ є умова використання усіх 

необхідних національних засобів судового захисту. Конвенція в першу чергу 

зберігає за кожною державою – учасником можливість забезпечення прав і 

свобод власними силами. Розгляд справ за участю сторін в ЄСПЛ здійснюється 

лише після того, як вичерпані усі внутрішні засоби судового захисту.  Таким 

чином існує вимога Конвенції щодо обовязкового попереднього використання 

внутрішньодержавних засобів правового захисту. Визнання правила вичерпання 

внутрішніх засобів правового захисту у якості загальновизнаної норми 
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міжнародного права має власну історію. Його джерела можна знайти як в 

звичаєвому міжнародному праві, так і в міжнародних договорах. Перш за все це 

правило застосовувалось у якості одного із основних принципів надання 

дипломатичного захисту. Правило вичерпання внутрішніх засобів правового 

захисту широко застосовувалось міжнародними судовими органами, зокрема, 

Постійною Палатою міжнародного правосуддя і Міжнародним Судом ООН, та 

різними арбітражними трибуналами і комісіями.  

Зверненню до ЄСПЛ передує судова або ж позасудова форми звернення 

на національному рівні, метою яких є захист та відновлення порушених прав 

людини і громадянина. В Україні створений певний національний механізм 

судового захисту прав і свобод людини і громадянина. Конституція України 

1996 року передбачає нові підходи щодо гарантування прав і свобод людини, а 

також надає можливість захистити ці права шляхом звернення до міжнародних 

судових установ. Основний закон держави заклав правові підвалини 

доступності правосуддя в Україні, визначивши, що звернення до суду для 

захисту прав і свобод людини та громадянина гарантується безпосередньо на 

підставі Конституції України (ст.  8), а юрисдикція судів поширюється на всі 

правовідносини, що виникають у державі (ст. 124). Згідно із ст. 124 Конституції 

України, правосуддя здійснюється виключно судами [1]. Разом із цим 

національний механізм судового захисту потребує вдосконалення, зокрема, і з 

урахуванням рекомендацій Ради Європи та практики ЄСПЛ.  

Крім судової форми захисту прав і свобод громадян існує також 

позасудова форма захисту. Конституція України визначає систему органів та 

посадових осіб, які мають захищати права й свободи людини та громадянина. 

До таких органів належать Президент України, як гарант прав і свобод людини 

та громадянина (стаття 102 Конституції України), Верховна Рада України, яка 

виключно законами визначає права і свободи людини та громадянина, гарантії 

цих прав і свобод (п.1 статті 92 Конституції України), Кабінет Міністрів 
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України, який повинен вживати заходів щодо забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина (п.2 статті 116 Конституції України), місцеві державні 

адміністрації на відповідній території, які мають забезпечувати додержання 

прав і свобод громадян (п.2 статті 119 Конституції України), Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини (статті 101 Конституції України), 

прокуратура (статті 121 Конституції України), адвокатура (стаття 59 

Конституції України), інші правоохоронні органи нашої держави  [1]. 

 В частині четвертої статті 55 Конституції України зазначається, що кожен 

має право після використання всіх національних засобів правового захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є Україна. Конституцією України визначені умови звернення до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, зокрема і до Європейського суду, а саме: 1) Україна 

повинна бути членом або учасником таких установ чи органів; 2) право 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ чи до відповідних органів міжнародних організацій можливе після 

використання національних засобів правового захисту.  

Юрисдикційна діяльність Європейського Суду з прав людини 

безпосередньо пов’язана з визначенням концепції  поняття “юрисдикції ЄСПЛ”.  

З урахуванням компетенції Європейського суду можна визначити такі  умови 

щодо розгляду ЄСПЛ конкретної судової справи: 1) справа за своїм предметом 

повинна відноситься до категорії справ, які Суд має право розглядати 

відповідно до вимог ЄКПЛ, з урахуванням документів, на підставі яких 

відповідна справа надійшла до Суду; 2) сторони спору повинні відноситься до 

кругу суб’єктів, спори за участю яких Суд має компетенцію розглядати; 3) 

момент виникнення спору або фактів порушення прав людини  охоплюється 
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періодом, відносно якого існує юрисдикція Суду; 4) звернення до Суду повинно 

бути здійснено у строкі, визначені Конвенцією та Протоколами до неї. 

Важливе значення при визначенні механізму реалізації юрисдикції 

Європейського Суду з прав людини відіграє процес розгляду справ в ЄСПЛ. 

Слід зазначити, що в теорії міжнародного права питання судового процесу в 

ЄСПЛ не знайшли відповідного відображення, оскільки розглядались в рамках 

загальних питань теорії юридичного процесу [76; 77], международного 

процесуального права [78; 79; 80] або загальних питань діяльності ЄСПЛ [81; 

82; 83; 84; 85; 86, P. 437-449]. Тому процесуальні питання розгляду конкретних 

справ в Суді потребують свого наукового опрацювання з метою відпрацювання 

оптимальних шляхів вдосконалення судових процедур з урахуванням сучасної 

реформи Європейського суду.  

Процес розгляду справ в Європейському Суді охоплює собою певні 

правовідносини, що складаються під час здійснення юрисдикційних 

повноважень Судом. Під судовим процесом в ЄСПЛ можна розуміти 

правосуддя, що здійснюється Європейським Судом, та діяльність інших 

учасників процесу, яка направлена на забезпечення виконання зобов’язань 

держав – учасників Європейської конвенції. Це поняття охоплює наступні 

напрями діяльності: а) провадження в ЄСПЛ щодо розгляду конкретної справи; 

б) здійснення інших процедур, безпосередньо не пов’язаних із здійснення 

правосуддя Судом.  

Основні характеристики процесуальної форми в Європейському Суді 

виражаються поняттям “процесуальні стадії” і “процесуальні провадження”. 

Структурно процес можна розглядати як систему послідовних та 

взаємопов’язаних між собою стадій (етапів) та проваджень. Зазначений процес 

має такі стадії, як: а) стадія порушення справи; б) стадія підготовки справи до 

слухання; в) стадія розгляду питання щодо належності скарги; г) стадія розгляду 

справи по суті; г) стадія розгляду питання щодо направлення справи до Великої 
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Палати; д) стадія розгляду питання Великою Палатою на підставі звернення 

сторони спору; е) стадія виконання судового рішення; ж) стадія перегляду 

справи за нововиявленими обставинами. Процесуальною формою в 

Європейському Суді є встановлена процесуальними нормами, закріплена в 

Конвенції та Регламенті Суду і рішеннях ЄСПЛ, послідовність вчиняємих дій 

учасників процесу  у визначеному провадженні.  

Провадження в Європейському Суді з прав людини – це розгляд і 

вирішення справи за загальними правилами, конкретизованим і застосованим у 

справі. Воно включає в себе доказування і акти; охоплює одну або декілька 

стадій. Провадження завершується прийняттям тих чи інших рішень, які 

визначають ход справи. Усі провадження в ЄСПЛ можна, на нашу думку, 

кваліфікувати за такими підставами: 1) за предметом і метою: основні і 

додаткові провадження; 2) за складністю процесуальної форми: складне 

провадження і спрощене провадження. Складне провадження уявляє собою 

розгляд справи в Палаті або Великій Палаті Європейського Суду і попередньо 

по ній приймається рішення щодо прийнятності з проведенням слухання по 

справі та / або проведенням відповідних процесуальних  дій. Спрощене 

провадження характеризується тим, що розв’язання питання щодо 

прийнятности і по суті виноситься разом в Комітеті Суду, без попереднього 

слухання у справі, без проведення відповідних процесуальних дій.   

 

2.2. Провадження щодо тлумачення Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та Протоколів до неї.  

 

Вчення про тлумачення правових актів, в тому числі і відповідних 

міжнародних договорів, є галуззю юридичної науки [87,  с. 9]. Воно виступає 

складовою частиною теорії держави і права. Проблема тлумачення актів 

законодавства є особливо актуальною для України, де здійснюються розбудова 
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держави як правової. Суддя Конституційного Суду України С.В. Шевчук 

стосовно України зазначає: “основні права людини, закріплені у Конвенції та 

Конституції України, здебільшого залишаються суто декларативними і 

використовуються як гасла для чергової політичної компанії” [88, с. 40].  

Юридичною наукою створено відповідне підґрунтя для розробки 

новітнього вчення про тлумачення міжнародно-правових актів. Наука 

тлумачення отримала назву герменевтики. Дослідники зазначають, що “з правил 

критики і тлумачення утворилась особлива наука, юридична герменевтика, 

зазвичай вельми поверхнева, безплідна, так, що не проникає в суть справи, суха 

дисципліна. Однак, крім здорового глузду, вся юриспруденція має бути 

герменевтикою… Від крайностей юриста мають охороняти здоровий глузд, 

юридичний такт і розум; зовнішні ж правила корисні тільки для слабких голів, 

урятовуючи їх від самостійного мислення. Але таким особам краще за все не 

братись за тлумачення”  [цит. за: 89, с. 57]. Вважається, що засновником 

сучасної герменевтики (hermeneuo – пояснюю, тлумачу) є німецький філософ і 

теолог Ф. Шлейєрмахер, який заклав основи герменевтики як загальної теорії 

інтерпретації. Юридична герменевтика виступає одним із видів герменевтики. 

Своїм становленням та розвитком вона зобов’язана перш за все німецькому 

вченому Х.-Г. Гадамеру, за висловленням якого для юридичної герменевтики 

основоположним фактором є протистояння між текстом-джерелом права 

(законом) і текстом, що є результатом його застосування в конкретній ситуації 

тлумачення (судовий вирок, рішення органу влади) [90, с.321]. Головним 

методологічним принципом юридичної герменевтики виступає так зване 

“герменевтичне коло”. Цей принцип, за визначенням Х.-Г. Гадамера, полягає у 

тому, що для розуміння цілого необхідно зрозуміти його окремі частини, але 

задля розуміння окремих частин вже потрібно мати уявлення про зміст цілого. 

Х.-Г. Гадамер зазначав, що інтерпретація (тлумачення) не є випадковим 

додатковим актом розуміння, скоріше, розуміння завжди є інтерпретацією, 
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відповідно інтерпретація є “експліцитною формою розуміння” [91, P. 274]. 

Отже, інтерпретаційна діяльність не може обмежуватись дослідженням 

виключно наданого тексту, а повинна здійснюватися із застосуванням методів 

як лінгвістики, так і філософії, зокрема подвійної і потрійної рефлексії (від лат. 

reflexio – звернення назад), за якими об’єктом пізнання може бути сам спосіб 

пізнання (гносеологія), а також знання (епістемологія), думка або вчинок. Тобто 

інтерпретації підлягає не лише текст, а і його автор, і конкретна історична 

ситуація [92, с. 44 ]. Професор А.М. Колодій справедливо відносить юридичну 

герменевтику до однієї із головних доктрин теорії природного права, трактуючи 

його як таке, що історично розвивається і є справедливим для даного часу. Він 

вважає, що категорія праворозуміння є першоджерельною у юридичній 

герменевтиці і означає не просто пізнання права, а процес, завдяки якому на 

грунті живої історичної мови відбувається становлення конкретного 

історичного права. Юридична герменевтика тлумачить право як продукт 

герменевтичного праворозуміння, яке конструюється засобами мови [93].  

В Україні в ентимологічному розумінні терміни “тлумачення” та 

“інтерпретація” є синонімами. Разом з цим, як свідчить судова практика, вони, 

зазвичай, не підміняють одне одного. Так, вислів “офіційне тлумачення” 

використовується у рішеннях у справах як за конституційними поданнями, так і 

за конституційними зверненнями для кваліфікаційного визначення типу 

проведеного дослідження. Наприклад, “до Конституційного Суду України 

звернувся громадянин Стріхар В.В. з клопотанням дати офіційне тлумачення 

положень статті 233 Кодексу законів про працю України у взаємозв’язку з 

положеннями статей 116, 117, 237” або “Верховний Суд України звернувся до 

Конституційного Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення 

поняття “щомісячне довічне грошове утримання”, що міститься у підпункті “е” 

підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України” тощо. 

Термін “інтерпретація”, як правило, вживається в актах  Конституційного Суду 
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України як визначення підстави для розгляду справи. Наприклад, “практичну 

необхідність в офіційній інтерпретації, роз’ясненні Конституційним Судом 

України зазначених положень Кодексу 1960 року щодо їх дій в часі Верховний 

Суд України обґрунтовує численним клопотаннями осіб, засуджених за 

особливо тяжкі злочини” або “підставою для розгляду справи згідно з частиною 

першою статті 93 Закону України “Про Конституційний Суд України” є 

практична необхідність в офіційній інтерпретації положення частини другої 

статті 95 Конституції України та словосполучення “збалансованість бюджету”, 

використаного в частині третій цієї статті” [94] тощо.  

Європейська конвенції утворює певний герменевтичний механізм 

правотлумачної діяльності суду, під час реалізації якого ЄСПЛ проходить певні 

стадії. При цьому праворозуміння обмежено такими факторами: а) мовою 

(мовними значеннями слів); б) горизонтом розуміння, який, видається, 

окреслюють загальне праворозуміння та духовно-соціальний досвід 

інтерпретаторів (суддів Суду), насамперед у частині системного розуміння 

Конвенції. Відомі дослідники порівняльного права  Р. Давід і К. Жоффре-

Спінозі зазначають, що “є важливим розуміння структурного взаємозв’язку 

норм, термінів, якими ці норми оперують, способів, якими користуються для 

фіксації норм та їх погодження між собою” [95, с.19]. У рішенні у справі “De 

Jong, Baljet et Van den Brink v. the Netherlands” від 22 травня 1984 року 

Європейський суд підкреслив, що під час тлумачення Конвенції він “повинен 

виявити реальне із можливого та з використовуваної термінології” [96].   

В мотивувальній частині рішення Суду знаходять свій прояв суб’єктивні і 

об’єктивні детермінанти інтерпретації, тобто фактори, що впливають на 

перевірку інтерпретаційної гіпотези та формують межі праворозуміння. 

Суб’єктивні детермінанти інтерпретації охоплюються загальним 

праворозумінням Суду та його системним розумінням Конвенції. В рішенні у 

справі “Abdulaziz, Cabales and Balkandi v. the United Kingdom” від 28 травня 
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1985 року ЄСПЛ зазначив, що “Конвенція становить єдине ціле. Відповідно, 

положення, спеціально передбачене однією з її норм, може також стосуватися у 

певних аспектах інших норм Конвенції” [97]. Об’єктивні детермінанти 

інтерпретації охоплюються специфікою відповідної національної правової 

системи. Європейський Суд інтерпретує норми Конвенції у соціокультурному 

контексті. Саме у такому контексті й розглядаються об’єкт інтерпретації. В 

рішенні у справі “Zdanoka v. Latvia” від 16 березня 2006 року Європейський Суд 

серед аргументів у мотивувальній частині зазначив свою інтерпретацію 

соціокультурного контексту, вказавши про відсутність порушення права 

заявниці на вільні вибори, взявши до уваги контекст справи та аргументуючи 

своє рішення по справі тим, що застосований до заявниці обмежувальний захід 

“може вважатися прийнятним в Латвії з огляду на історично-політичний 

контекст, який обумовив законодавче закріплення такого обмежувального 

заходу та його застосовуваність” [98].  

Слід зазначити, що герменевтика обмежує розуміння результатом 

інтерпретації, що підтверджується й правоінтерпретаційною діяльністю Суду. 

Так, у рішенні у справі «Johnston and Others v. Ireland» від 18 грудня 1986 року з 

цього приводу Європейський Суд зазначив: “Суд не може витягувати з 

Конвенції через розширювальне тлумачення право, яке не було в неї 

першопочатково включене” [99]. У рішенні у справі “Бендерський проти 

України” від 15 листопада 2007 року ЄСПЛ підкреслив, що: “відповідно до 

практики, яка відображає принцип належного здійснення правосуддя, судові 

рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. 

Межі такого обов’язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають 

оцінюватись в світлі обставин кожної справи… Право може вважатися 

ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто 

належним чином вивчені судом…” [100]. Сам Європейський Суд визнає 

Конвенцію відкритою для тлумачення, оскільки змістовно Конвенція 
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складається не тільки з конкретних правових норм, а і з принципів. Тому, 

“судове тлумачення положень Конвенції є необхідним уже для встановлення 

межі між правовою нормою та декларацією у змісті відповідного положення 

Конвенції за допомогою такого не досить визначеного критерію як соціальний 

контекст” [87, с.69 ]. У пунктах 47, 48 Висновку № 11 (2008) Консультативної 

ради європейських суддів до уваги Комітету Міністрів Ради Європи щодо якості 

судових рішень, з одного боку, визнається право тлумачити закон, 

використовуючи принципи тлумачення, прийняті в національному і 

міжнародному праві, але цьому усякою мірою протиставляється вимога до судів 

сприяти правовій визначеності. Для забезпечення правової визначеності 

рекомендується орієнтуватись на судовий прецедент в країнах common law або 

на судову практику в країнах континентального права [101, с. 353]. 

В юридичній літературі існують різні погляди щодо юридичної природи 

тлумачення положень Конвенції Європейським судом. Так, існує думка про те, 

що Суд виконує правотворчу функцію. Підтримуючи таку позицію, наприклад, 

М. Сальвія зазначає, що “право, розроблене Страсбурзьким судом на основі 

Європейської Конвенції про захист прав людини … все більше і більше набуває 

характер справжнього jus commune (загального права) у сфері прав людини” 

[102, с.12].  На наш погляд, правильною є позиція тих авторів, які вважають, що 

ЄСПЛ не виконує правотворчу функцію, оскільки такі повноваження не 

визначені для нього Конвенцією. Європейський Суд лише інтерпретує 

положення Конвенції, повністю підпорядковуючи свою правотлумачну 

діяльність змісту цієї Конвенції [87,  с.70]. При тлумаченні важливим є 

визначення співвідношення раціонального і інтуїтивного підходів до цього. 

Тлумачення міжнародно-правових актів – це суто раціональна діяльність, що 

підпорядкована законам людського мислення. Інтуїтивний підхід до тлумачення 

є припустимим лише остільки, оскільки інтуїтивні міркування перевіряються за 

допомогою засобів раціонального опрацювання міжнародно-правових актів. 
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Колишній суддя Верховного Суду США Олівер Голмс, який був суддею 

Верховного Суду США впродовж тридцяти років, і припинив суддівську 

діяльність у віці дев’яносто один рік  [103, с.237] зазначав: “Життя права 

полягало не в логіці: це був досвід. Відчутні потреби часу, пануючі моральні та 

політичні теорії, інтуїтивні міркування публічної політики як проголошені, так і 

підсвідомі, навіть забобони, що поділялися суддями з їхніми сучасниками, 

набагато більше за силогізм впливають на визначення правил, якими повинні 

були керуватись судді” [Цит. за: 104, с. 5]. ЄСПЛ звертає увагу на те, що 

Віденська конвенція про право міжнародних договорів питанням тлумачення 

положень міжнародних договорів присвячує декілька статей та визначає 

правила тлумачення міжнародних договорів [105].  

З огляду на подвійну юридичну природу рішень Європейського Суду з 

прав людини як правозастосовних та правотлумачних актів, тлумачення 

Конвенції виступає однією із основних повноважень Європейського суду, 

оскільки за допомогою саме тлумачення Судом положень Європейської 

конвенції та Протоколів до неї розкривається зміст і об’єм прав і свобод людини 

і громадянина, закріплених в цієї Конвенції. Ці повноваження ЄСПЛ можна 

умовно віднести до “конституційних” повноважень Суду [106, с. 26-35].  

Принципи та способи тлумачення норм Конвенції відкривають перед 

загальною теорією міжнародного права нові підходи до тлумачення норм права, 

сприяють більш широкому визначенню положень Конвенції, впливають на 

зміну кола суб’єктів офіційного тлумачення. З урахуванням цього, розробка 

питань тлумачення Судом Конвенції та протоколів до неї має важливе 

теоретичне і практичне значення. Положення статті 32 Європейської конвенції 

надають виключно  Європейському Суду право офіційного тлумачення норм 

цього міжнародно – правового акту. Це є невипадковим, оскільки таке 

тлумачення надає нормам Конвенції їх вірне застосування ЄСПЛ та 

національними судами, відповідає основним цінностям ЄКПЛ – захисту прав і 
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основоположних свобод людини і громадянина. У своїй практиці Суд 

багаторазово наголошував, що тлумачення Конвенції і протоколів до неї має 

відповідати загальному духу Конвенції, метою якого є забезпечення ідеалів та 

цінностей демократичного суспільства [107]. Дж. МакБрайд з цього приводу 

зазначає: “Є річ, яку має чітко усвідомити кожен, хто прагне застосувати 

Конвенцію: що саме лише ознайомлення з текстом положень Конвенції не дає 

змоги збагнути весь її сенс. Адже, попри існування різноманітних підходів, з 

яких можна скористатися, беручись тлумачити юридичні тексти, лише той, що 

відповідає обраному Судом, гарантуватиме застосування положень відповідно 

до міжнародних зобов’язань щодо забезпечення визначених у Конвенції прав і 

свобод. Підхід Суду виявляємо у його рішеннях по справах, взятих ним до 

розгляду, та в усій його практиці, що внаслідок цього постала” [108, с. 761].  

Метою тлумачення Європейської конвенції з прав людини є виявлення її 

об’єктивного, справжнього змісту. Тому не випадково, що Суд в одному із своїх 

рішень зазначає: “Європейська конвенція з прав людини повинна тлумачитись 

об’єктивно, а не відповідно до того, як вона могла розумітись Стороною в 

момент її ратифікації” [102, с. 43]. Якість здійснення тлумачення положень 

Конвенції перш за все залежить від якості роботи самого Європейського суду, 

рівня професійності суддів цього Суду. Тому, не випадково американський 

фахівець з міжнародного права Р.А. Познер пропонує досліджувати залежність 

результатів тлумачення від якості суб’єкта тлумачення [109, c.292]. Цікавою є 

думка Аскареллі, яку наводять Р. Давід і К. Жоффре-Спінозі: “Тлумачення – це 

більше, ніж наукова діяльність, це – прояв мудрості. Наше завдання – щоб право 

зводилось більше до мудрості, ніж до науки” [95, c. 90].  

Слід зазначити, що питання тлумачення Європейським Судом Конвенції і 

протоколів до неї займають важливе місце в науці міжнародного права. Так, 

питання тлумачення Судом ЄКПЛ знайшло відображення, зокрема,  в роботах: 

В. Бергера “Право Європейського суду з прав людини”, Р. Берхарда “Роздуми 
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про тлумачення норм міжнародних договорів щодо прав людини”, Джей, Джі, 

Мерріллза “Розвиток міжнародного права Європейським судом з прав людини”, 

Макбрайд Дж. “Принципи, що визначають тлумачення та застосування 

Європейської конвенції з прав людини”, В.О. Туманова “Автономне тлумачення 

понять в практиці Європейського суду з прав людини”, Т.І. Дудаш “Практика 

Європейського суду з прав людини”, кандидатській дисертації К. Алісиевич 

“Тлумачення норм Конвенції Ради Європи про захист прав людини і основних 

свобод як повноваження Європейського суду з прав людини” тощо. П.М. 

Рабинович зазначає, що подальша  розробка питань тлумачення Судом 

положень Конвенції має важливе теоретичне і практичне значення [126].  

Європейським судом розроблена система принципів тлумачення 

Конвенції і Протоколів до неї, яку можна визначити у якості сукупності 

найбільш загальних правил, що відповідають об’єкту і цілям Конвенції та 

Протоколів до неї [110, с. 181-182]. Зазначене випливає і із рішення ЄСПЛ у 

справі “Jassa v. Switzerland” від 10 березня 1991 року, в якій Суд підкреслив, що 

“об’єкт і цілі Конвенції як договору про колективні гарантії прав людини 

закликають до тлумачення і застосування її положень з урахуванням її 

особливого характеру і, таким чином, її вимоги виявилися конкретними та 

дієвими” [Цит. за: 111, с. 114]. Принципи тлумачення Конвенції і протоколів до 

неї складають певну систему. На думку більшості авторів така система включає 

такі принципи, як: 1) принцип ефективного тлумачення; 2) принцип 

еволюційного тлумачення; 3) принцип об’єктивного тлумачення; 4) принцип 

забезпечення правової визначеності; 5) принцип автономності тлумачення; 6) 

принцип пропорційності та балансу інтересів; 7) принцип забезпечення свободи 

національного розсуду [111, с. 115-134; 112]. 

Здійснюючи  тлумачення відповідних положень ЄКПЛ стосовно обставин 

конкретної справи Суд при застосуванні Конвенції та Протоколів до неї, 

застосовуючи при цьому відпрацьовані ним правові стандарти, керується 
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такими правилами, як: загальні правила тлумачення норм права; правила 

тлумачення норм міжнародних договорів, які знайшли відображення у 

Віденській конвенції про право міжнародних договорів; відпрацьовані Судом 

спеціальні принципи тлумачення Конвенції і протоколів до неї, а також у 

певних випадках – інші  міжнародно – правові акти з прав людини та практику 

їх тлумачення міжнародними судовими органами, а також законодавством 

відповідної держави, як правило, відповідача у справі. Так, в рішенні у справі 

“Golder v. the United Kingdom” від 21 лютого 1975 року Суд аргументував 

необхідність використання вимог ст. ст. 31 – 33 Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 року, хоча ця Конвенція на момент розгляду 

справи не набула чинності. Але ця Конвенція містила правила тлумачення, 

прийняті у міжнародному праві. У рішеннях у справі “Loizidou v. Turkey” від 18 

грудня 1996 року та у справі “Al-Adsani v. the United Kingdom” від 21 листопада 

2001року Суд зазначив, що він має брати до уваги будь-які доречні правила 

міжнародного права та визначати відповідальність держави згідно з керівними 

принципами міжнародного права, зважаючи, однак, на особливий характер 

Конвенції як договору з прав людини. 

Слід зазначити, що національне законодавство країн для Суду не є 

визначальним. При розгляді конкретної справи правові стандарти Суду можуть 

не співпадати з положеннями законодавства держав – учасниць Конвенції. У 

таких випадках такі держави повинні здійснювати заходи щодо приведення 

національного законодавства та судової практики у відповідність з вимогами 

Конвенції та практикою ЄСПЛ. В частині першої Закону України від 17 липня 

1997 року № 475 / 97 – ВР “Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 

та 11 до неї” зазначено, що Україна повністю визнає на своєї території дію 

статті 46  Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

року щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціальної угоди 
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юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються 

тлумачення і застосування Конвенції [40]. Таким чином Україною взято на себе 

зобов’язання щодо дотримання і захисту прав і свобод людини у розумінні їх 

тлумачення Європейським судом. Відповідно до статті 17 Закону України “Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини” суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як 

джерело права [55].  

Визначення принципу ефективного тлумачення Конвенції випливає з 

положень Преамбули Конвенції, де зазначається, що одним із засобів 

досягнення більшої єдності між членами Ради Європи є захист і розвиток прав 

та свобод людини [18]. Тобто йдеться про дієвий захист прав людини із 

урахуванням “потенційних можливостей Конвенції”. Зазначений принцип 

застосовувався Судом в різних категоріях справ, зокрема, щодо ефективності 

виконання позитивних обов’язків державою, щодо ефективності правової 

допомоги, при тлумаченні поняття “потерпілий” [113, P.15]. В рішеннях у 

справах “Airey v. Ireland” 1979 року та “Artico v. Italy” 1980 року Суд зазначив, 

що Конвенція гарантує не теоретичні та ілюзорні права, а права, які мають 

практичний вплив і є ефективними. 

Стосовно принципу еволюційного тлумачення Конвенції ЄСПЛ в рішенні у 

справі “Tyrer v. the United Kingdom” від 25 квітня 1978 року зазначив, що 

Конвенція є “живим інструментом”, який повинен тлумачитися у світлі умов 

сьогодення, а також відповідно до понять, які панують в наші дні у 

демократичних суспільствах [114].  Вказаний принцип характеризує динамізм 

правових позицій Суду при тлумаченні норм ЄКПЛ. Слід мати на увазі, що 

застосування цього принципу має чітко визначені межі. В рішенні ЄСПЛ у 

справі “Johnston and Others  v. Ireland” від 18 грудня 1986 року було зазначено, 

що Суд не може вивести з норми Конвенції “право, яке не було включено в 

текст раніше” [99]. В рішенні Суду у справі “Loizidou v. Turkey” від 18 грудня 
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1996 року зазначається, що Конвенція повинна тлумачитися настільки широко, 

наскільки це дозволяє зробити компетенція Суду та цілі Конвенції, оскільки 

лише в такому разі можна забезпечити реальний та ефективний захист прав і 

свобод людини, що гарантуються Конвенцією і протоколами до неї, відповідно 

до сучасних умов життя суспільства [69]. 

Принцип об’єктивного  тлумачення Конвенції означає, що Суд здійснює  

тлумачення норм Конвенції відповідно до цілей  Конвенції з урахуванням 

обставин конкретної справи. Суд в рішенні у справі “Golder v. the United 

Kingdom” від 21 лютого 1975 року підкреслив, що Конвенція повинна 

тлумачитися об’єктивно, а не так, як її могли розуміти сторони на момент 

ратифікації Конвенції [115]. Слід зазначити, що об’єктивність для Суду не 

виступає абсолютною категорією та не виключає зміни правової позиції ЄСПЛ 

у певних випадках та при наявності відповідного обгрунтування. 

Розкриваючи особливості застосування принципу забезпечення правової 

визначеності при тлумаченні Конвенції, ЄСПЛ в рішенні у справі  “Rees  v. the 

United Kingdom” від 17 жовтня 1986 року зазначив, що в інтересах правової 

визначеності та регулярного розвитку прецедентного права відповідно до 

Конвенції він у більшості випадків дотримується правила прецеденту, що дає 

йому змогу забезпечити реалізацію принципу правової рівності всіх перед 

законом і судом [116]. 

Принцип автономності тлумачення Конвенції вирішує проблему 

знаходження єдиних підходів серед держав–учасниць Конвенції з різними 

правовими системами у розумінні положень Конвенції, адже терміни, поняття, 

що використовуються в ЄКПЛ, можуть мати різний зміст у різних правових 

системах. Наприклад, в рішенні Суду у справі “Engel and Others v. the 

Netherlands” від 08 червня 1976 року обвинувачення у вчиненні 

дисциплінарного порушення, як це мало місце у національній правовій системі, 

було кваліфіковане як “кримінальне обвинувачення”. Тому, у результаті 
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інтерпретації Судом положень Конвенції зараз сформована цілісна система 

автономних понять з їх специфічним визначенням: “права та обов’язки 

цивільного характеру”, “суд”, “майно”, “особисте життя”, “сімейне життя” 

тощо.   

Як відомо, ЄКПЛ допускає можливість обмеження державами певних 

прав і свобод осіб, які перебувають під їх юрисдикцією. З урахуванням 

принципу суверенітету характер і ступень таких обмежень такі держави 

визначають самостійно. Але Суд має повноваження оцінювати ці обмеження на 

предмет їх відповідності вимогам Конвенції, принципу пропорційності та 

балансу інтересів. Зміст принципу пропорційності та балансу інтересів при 

тлумаченні Конвенції розкривається Судом в рішенні у справі “National Union 

of Belgian Police  v. Belgium” від 27 жовтня 1975 року, в якому зазначається, що 

відмінності у ставленні до особи повинні мати об’єктивне й разумне 

виправдання, тому слід зважити на мету і конкретну природу заходів 

обмеження, беручи до уваги домінуючі у демократичному суспільстві принципи 

[120]. Отже, різниця у застосуванні конвенційних прав повинна мати не лише 

легітимну мету, але й пропорційний зв'язок між застосованими заходами та їх 

метою. Шпакович О. справедливо зазначає, що “принцип пропорційності 

сформувався як принцип прецедентного права і отримав свій розвиток у 

практиці ЄСПЛ” [121, с. 323].   

Виходячи з субсидіарної ролі ЄСПЛ порівняно з роллю представників 

держави у захисту конвенційних прав принцип забезпечення певної свободи 

національного розсуду при тлумаченні Конвенції вимагає від Суду як 

наднаціонального органу у кожному конкретному випадку обов’язково 

враховувати як закріплені в ЄКПЛ стандарти в галузі прав людини, так й 

конкретні обставини в конкретній державі, за яких відбулося порушення прав 

людини, а також економічні, політичні, соціальні, культурні та інші особливості 

країни, якої стосується відповідна справа.  З урахуванням субсидіарної ролі 
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ЄСПЛ у порівнянні з національними правовими системами зазначений принцип 

визначає певні межі свободи розсуду держав – учасниць, оскільки обов’язок 

тлумачити та застосовувати норми Конвенції покладається передусім на 

відповідні національні органи. Цікавим у зв’язку з розглядом зазначеного 

принципу є рішення ЄСПЛ у справі “Gorgulu v. Germany” від 26 лютого 2004 

року, відповідно до якого Суд визнав порушення німецькими судами статті 8 

ЄКПЛ щодо права на повагу до сімейного життя та постановив передати дитину 

– Кристофера, який був народжений поза браком у Німеччині та знаходився в 

прийомній родині, його справжньому батькові – громадянину Турції Казиму 

Гергюлю, який к тому часу вступив в ісламський брак з іншою жінкою – 

громадянкою Німеччини. Але апеляційний суд в Наумберзі стосовно рішення 

ЄСПЛ зазначив, що зазначене рішення створює обов’язок для Німеччини як 

суб’єкта міжнародного права, а не для її судів, тобто “органів, відповідальних за 

здійснення правосуддя, які, згідно статті 97.1 Основного закону, є 

незалежними” [122, Р. 872]. Конституційний Суд ФРН, не погодившись з такою 

позицією, зазначив, що в Німеччині  Європейська конвенція і протоколи до неї 

мають статус федерального закону, що суди повинні їх “брати до уваги” при 

інтерпретації національного права, що Основний закон Німеччини прагне 

інтегрувати німецьку державу в правову спільноту миролюбних і вільних 

держав, але не відмовляється від суверенітету, який закладено в німецькій 

конституції, та підкреслив: “Адміністративні органи і суди не можуть 

позбавитися від конституційних обов’язків та від обов’язкової сили закону і 

права…, пославшись на рішення ЄСПЛ. Але закон також передбачає обов’язок 

брати до уваги гарантії Конвенції і рішення ЄСПЛ як частину методологічно 

виправданої інтерпретації закону. Як відмова приймати до уваги рішення 

ЄСПЛ, так і прямолінійне приведення до виконання цього рішення в супереч 

закону більш високого рангу можуть, таким чином, порушувати 

фундаментальні права в сочетанії з принципом верховенства права” [123]. 
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Важливим у розвитку зазначеного принципу стало підписання у 

Страсбурзі 2 жовтня 2013 року урядами держав-членів Ради Європи  Протоколу 

№ 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо 

розширення компетенції Європейського суду стосовно надання 

консультативних висновків з принципових питань, що стосуються тлумачення 

або застосування  прав і свобод, визначених у Конвенції та протоколах до неї, за 

зверненням вищих судів Високих Договірних Сторін. Відповідно до частини 

другої статті 1 цього Протоколу такі суди можуть подавати клопотання про 

надання консультативного висновку тільки в контексті справи, яка знаходиться 

на його розгляді. Вважаємо, що Україна при ратифікації зазначеного Протоколу 

та наданні відповідної декларації Генеральному Секретареві Ради Європи 

повинна визначити, що під дію положень статті 1 Протоколу підпадають 

Верховний Суд України та вищі спеціалізовані суди держави. 

В юридичній літературі йдеться також про функціональне (еволюційне, 

динамічне) й телеологічне тлумачення. Але, виокремлення таких способів 

тлумачення, на нашу думку, справедливо ставиться під сумнів у теорії права 

[124,  с. 120-133]. 

 Результатом тлумачення Європейським судом Конвенції і протоколів до 

неї є система правових стандартів, вироблених ЄСПЛ стосовно конкретних прав 

і свобод, гарантованих Конвенцією і протоколами до неї, складовим елементом 

якої виступають розроблені Європейським судом автономні правові поняття та 

визначення. Правовими стандартами Європейського суду є загальні нормативні 

правила, які склалися в результаті тлумачення Судом положень Європейської 

конвенції та протоколів до неї та підтверджені многократним застосуванням під 

час розгляду Європейським судом скарг щодо порушення прав і свобод, 

гарантованих Конвенцією та протоколами до неї. Особливістю 

правоінтерпретаційної діяльності Суду є те, що результати такої діяльності 

містяться у зовнішній юридичній формі правозастосовчого акта – рішенні Суду, 
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який має подвійну юридичну природу: правозастосовну та 

правоінтерпретаційну. У процесі здійснення правозастосовчої діяльності, яка 

має, як нами зазначалось раніше, декілька стадій, зокрема, і з’ясуваня 

відповідної норми Конвенції, та її застосування до конкретної життєвої ситуації, 

відбувається і тлумачення відповідної норми ЄКПЛ. Питання про юридичну 

природу рішень Суду, в яких здійснюється тлумачення відповідної норми 

Конвенції або протоколів до неї, є найбільш дискусійним у юридичній науці, що 

пов’язано як зі специфічним статусом ЄСПЛ, так і з особливостями правових 

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

саксонський тип правової системи. При тлумаченні норм Конвенції Суд не 

створює нових норм права, він лише конкретизує або роз’яснює ознаки та зміст 

відповідного юридичного поняття, яке міститься у нормі Конвенції. Такі 

правозастосовчі акти мають усі ознаки інтерпретаційно – правових актів. По-

перше, рішення Суду є юридичним актом компетентного (уповноваженого) 

суб’єкта – Суду, компетенція якого визначено ст. 32 Конвенції. Лише Суд має 

повноваження здійснювати офіційне тлумачення Конвенції. По-друге, рішення 

Суду є формально обов’язковими для всіх суб’єктів, мають владний характер і 

забезпечуються КМРЄ. По-третє, рішення Суду містить правила розуміння 

змісту норм Конвенції, які є доволі абстрактними та конкретизуються через їх 

тлумачення Судом. По-четверте, рішення Суду мають пряму дію та письмову 

юридичну форму вираження.  По-п’яте, рішення Суду містить індивідуальне 

формально обов’язкове правило поведінки, яке полягає у наявності чи 

відсутності порушення Конвенції і, залежно від наслідків, призначення 

справедливої сатисфакції. Т.І. Дудаш зазначає, що наявність правил розуміння 

норм Конвенції у правозастосовчих актах – рішеннях Суду засвідчує, що ці акти 

містять офіційне казуальне тлумачення норм Конвенції щодо конкретної 

справи, яка розглядається Судом. Водночас зобов’язання держав – учасниць 

Конвенції щодо вжиття заходів загального характеру, тобто заходів для 
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запобігання у майбутньому новим порушенням Конвенції, подібним до тих, які 

Суд констатував у своєму рішенні, створює ситуацію, коли  офіційне казуальне 

тлумачення норм Конвенції, обов’язкове для сторін конкретної справи, стає 

неофіційним нормативним тлумаченням Конвенції для держави – відповідача у 

справі при вирішенні подібних справ на національному рівні, при застосуванні 

практики Суду іншими державами – учасницями, а також для подальшої 

практики тлумачення та застосування Конвенції самого Суду [111, с. 108].    

Важливо зазначити, що Європейський суд при тлумаченні певного 

поняття, яке міститься в ЄКПЛ, в силу об’єктивних причин, які обумовлені 

перш за все рівням розвитку суспільства на певному етапі історичного розвитку, 

не може встановити усі ознаки такого поняття, на що неодноразово вказував 

сам Суд. Зазначені ознаки можуть змінюватися. Так, на начальному етапі своєї 

діяльності Європейський суд при тлумаченні поняття “права та обов’язки 

цивільного характеру” зазначав, що основною ознакою цього поняття є 

приватноправовий характер відносин, то згодом ця ознака перестала бути 

визначальною. Це є підтвердженням того, що Конвенція є живим інструментом 

захисту прав людини, який постійно розвивається. При тлумаченні норм 

Конвенції Суд часто робить посилання на правові позиції, які ним були 

зазначені в попередніх рішеннях. У таких випадках ЄСПЛ може вживати такі 

словосполучення, як “Суд нагадує, що він завжди…”, “Суд повторює…”, “Суд 

неодноразово зазначав у своїй практиці, що…”, “Суд неодноразово зазначав у 

попередніх справах, що…” та інші подібні вирази, які знаходять відображення, 

як правило, в мотивувальній частині відповідного рішення ЄСПЛ. В.А. 

Туманов, говорячи про правові позиції як певний “правовий інструментарій” та 

їх значення в діяльності ЄСПЛ у порівнянні з судовими рішеннями, звертає 

увагу на цінність правових позицій з точки зору науки та практики судової 

діяльності, оскільки у рішеннях може бути декілька правових позицій, а 

ситуацію досліджено на предмет порушення кількох статетей Конвенції, тоді як 
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аналогічної справи може стосуватися лише частина попереднього рішення, 

лише деякі правові позиції [59, с.107]. Окремі автори пропонують щодо 

практики ЄСПЛ, зокрема, при тлумаченні Конвенції, поряд з поняттям “правові 

позиції” застосовувати поняття  “правоположення” [125, с. 9]. На нашу думку, 

слід погодитись з позицією тих авторів, яким видається, що у наведеному 

значенні поняття “правоположення” та “правові позиції” збігаються за змістом, 

а розмежовувати їх не має потреби. Адже у рішеннях Суду його правові позиції 

повторюються від рішення до рішення в аналогічних справах, а відтак стають 

правоположеннями при вирішенні аналогічних справ [111, с.111]. Так, 

наприклад, в рішеннях проти України щодо порушення розумного строку 

судового розгляду ЄСПЛ застосував таке формулювання, як “Суд неодноразово 

зазначав у попередніх справах, що…” з посиланням на попередні рішення в 

аналогічних справах, не надаючи повної і вичерпної мотивації своєї позиції, 

якщо вона збігається з мотивацією у більш ранньому аналогічному рішенні. 

Відтак саме така мотивація виступає правовою позицією ЄСПЛ. 

Отже, при тлумаченні Конвеннції і Протоколів до неї правові позиції 

Суду можуть мати прецедентний характер. Сам Європейський суд констатує 

наявність в своїх рішеннях таких елементів прецеденту, як ratio decidendi 

(підстава для вирішення) та obiter dictum (попутно сказано), при цьому 

називаючи свої правові позиції case-law (прецедентним правом). При цьому,  

ЄСПЛ не зв’язаний своїми попередніми правовими позиціями щодо тлумачення 

Конвенції і Протоколів до неї, так званими “правотлумачними прецедентами” в 

аналогічних справах і, у разі необхідності, з дотриманням певної процедури, 

визначеної Регламентом ЄСПЛ, може відступати від них з належною 

мотивацією нової правової позиції.         

Виходячи з вимог статті 17 Закону України “Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини” законодавець 

України визначив, що при розгляді судових справ суди у якості джерел права 
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застосовують як норми Конвенції, так і практику Суду [55]. Вважаємо, що 

редакція цієї статті у разі de lege ferende потребує відповідного вдосконалення, 

оскільки на один рівень поставлені як норми первинного права (норми 

Конвенції), так і норми вторинного права (практика ЄСПЛ). Норми 

Європейської конвенції та Протоколів до неї виступають у якості джерела права 

як норми міжнародного договору, який з урахуванням вимог статті 9 

Конституції України є частиною національного законодавства України [1].  Що 

стосується практики ЄСПЛ, то, на нашу думку, слід виходити перш за все з 

розробленої в праві Ради Європи концепції прецедента як джерела нормативно 

– правового регулювання, de jure обов’язкового для застосування судами 

держав-членів Ради Європи.  При цьому, слід мати на увазі, що прецедентне 

право ЄСПЛ не виступає  у ролі класичного прецеденту, який притаманний для 

англо – саксонської правової системи. На думку окремих авторів “прецедентне 

право Суду є чимось середнім між класичним англо-саксонським прецедентом 

та континентальною правозастосовчою практикою як сталою та послідовною 

позицією судів з тих чи інших питань правозастосування” [111, с.112]. З 

урахуванням зазначеного, вважаємо за необхідне застосування судами 

положень статті 17 Закону України “Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини” щодо застосування практику 

Суду у якості джерела права здійснювати у  сукупності з нормами Конвенції.    

Необхідність підвищення ефективності судового захисту прав і свобод 

людини і громадянина в Україні  потребує подальшого вдосконалення 

юрисдикції ЄСПЛ. Важливим шагом у цьому є підписання Україною та 

подальша ратифікація Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод щодо розширення компетенції Європейського суду 

стосовно надання консультативних висновків з принципових питань, що 

стосуються тлумачення або застосування  прав і свобод, визначених у Конвенції 

та протоколах до неї, за зверненням вищих судів Високих Договірних Сторін 
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[106, с. 34]. Історія створення цього міжнародно – правового акту пов’язана з 

роботою Брайтонської конференції, під час роботи якої держави-члени РЄ  

вказували на необхідність запровадження в Конвенції додаткового 

повноваження ЄСПЛ щодо підготовки та надання таких висновків [228, § 12, 

пункт d]. Зазначена процедура схожа на процедуру преюдиціального запиту 

(renvoi prejudiciel), яка існує в праві Європейського Союзу, і яка дозволяє 

національному суду держави ЄС звертатись із запитом до Суду Європейських 

співтовариств про тлумачення європейського права в контексті розгляду тієї чи 

іншої справи. При поданні на ратифікацію цього Протоколу необхідно 

врахувати, що відповідно до частини сьомої статті 9 Закону України “Про 

міжнародні договори України” [127] його виконання потребує внесення змін та 

доповнень до чинних законів України з питань організації та здійснення судової 

процесуальної діяльності, зокрема, до Закону України “Про судоустрій і статус 

суддів”, КПК України, ЦПК України та інших процесуальних законів. 

 

2.3. Провадження щодо застосування Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод та Протоколів до неї. 

 

2.3.1. Особливості судового провадження при розв’язанні 

міждержавних спорів. 

 

Питання визначення та вдосконалення юрисдикційних повноважень 

ЄСПЛ щодо застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод та Протоколів до неї за зверненням держави та вирішення міждержавних 

спорів в науці міжнародного права досліджувались у більшості випадків 

зарубіжними вченими, такими, як: А.Х. Абашидзе, Р. Алексі, М. Алгеро, Е.С. 

Алисиевич, А. Барак, У. Бернам, М. Дженніс, Р. Дворкін, Р. Дрейєр, І. Бічковічс, 

Т. Линдмарк, Ф. Маццотта, І.Л. Петрухін, М. Таруффо, М. Тропер, В.А. 
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Туманов та ін.  В Україні розв’язання цих проблем досліджено, на нашу думку, 

недостатньо. Вони знайшли відображення в окремих роботах таких вчених, як 

М.В.Буроменський, В.Г.Буткевич, О.В. Задорожній, В.І.Муравйов, 

П.М.Рабинович, В.А.Капустинський та інших.   

Міжнародно–правові засади юрисдикції ЄСПЛ щодо розгляду 

міждержавних справ визначені статтями 32, 33 Європейської конвенції з прав 

людини. Згідно зі статтею 32 Конвенції юрисдикція Суду поширюється на всі 

питання тлумачення і застосування Конвенції і протоколів до неї. В статті 33 

зазначається, що будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд 

Суду питання про будь-яке порушення положень Конвенції та протоколів до 

неї, яке допущене, на її думку, іншою Високою Договірною Стороною [18]. З 

урахуванням зазначеного можна зробити висновок, що юрисдикція ЄСПЛ щодо 

розгляду міждержавних справ має особливості, оскільки стороною у такій 

справі може бути тільки відповідна Висока Договірна Сторона – держава, яка є 

членом Ради Європи. У тому разі, якщо учасником ЄКПЛ може стати 

Європейський Союз, то стороною може виступати і ця міжнародна організація, 

яка, виходячи з положень Лісабонського договору є міждержавним 

об’єднанням. Першою міждержавною справою, що була визнана ЄКПЛ 

прийнятною, стала справа “Греція проти Сполученого Королівства”, 

провадження в якій було розпочато у зв’язку із скаргою Греції на дії СК 

(видання виключних декретів) від 7 травня 1956 року (скарга №176/56) [128]. 

 Предметом спору у міждержавних справах може бути, виходячи з вимог 

Конвенції, – будь-яке порушення прав і свобод, визначених в Розділі 1 ЄКПЛ, а 

також в Протоколах до неї. При цьому, держава може подати заяву щодо 

захисту порушених прав однієї особи, групи осіб чи невизначеного кола 

постраждалих осіб. Так, якщо у справі “Данія проти Туреччини” від 7.01.1997 р. 

йдеться про захист порушених прав підданого Данії турецького походження 

Кемала Коча, який був заарештований в аеропорту Анкари та зазнав катування 
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[129], то у справі “Кіпр проти Туреччини” від 10.05.2001 р. йдеться про масові 

порушення прав людини (порушення прав зниклих греків-кіпріотів, порушення 

недоторканності житла і власності, руйнування та викрадення об’єктів 

культурної спадщини, незаконне переміщення цивільних осіб тощо) під час 

проведення Туреччиною військової операції на півночі Кіпру [130].  

Слід зазначити, що правопорушення не обов’язково має бути доведено до 

моменту направлення відповідної заяви до Суду, оскільки держава – позивач 

може поскаржитися до Європейського суду і у тому разі, якщо тільки підозрює, 

що такі порушення мали місце [131]. Важливим в юрисдикції ЄСПЛ є те, що 

Суд має повноваження щодо розгляду та вирішення справ щодо порушення 

прав громадян (підданих) не тільки держави – заявниці, але і в тому разі, якщо 

держава – заявниця звертається за захистом прав громадян інших держав, якщо 

вбачає у діях іншої держави порушення прав і свобод, закріплених в 

Європейської конвенції та протоколах до неї. При цьому, подання заяви однією 

державою проти іншої не може розглядатися як порушення суверенітету чи 

втручання у внутрішні справи, адже всі держави – учасниці ЄКПЛ добровільно 

погодилися на визнання юрисдикції ЄСПЛ. 

Аналіз роботи Європейського суду, а також Європейської комісії з прав 

людини засвідчує, що держави нечасто використовують закріплений в 

Європейської конвенції правовий механізм розв’язання міждержавних спорів. 

За час діяльності ЄСПЛ (а раніше і Європейської комісії з прав людини) було 

зареєстровано лише близко 30 заяв щодо розв’язання міждержавних спорів в 

судовому порядку, окремі з яких були об’єднані в процесі їх розгляду та 

вирішення. Вважаємо, що це пов’язано перш за все з небажанням держав 

погіршувати взаємні стосунки або жертвувати політичними інтересами задля 

захисту прав звичайних людей. Підтвердженням цього може бути, наприклад, 

реалізація пункту 18 Рекомендації ПАРЄ від 6 квітня 2000 року щодо 

доцільності звернення держав-членів Ради Європи з позовом проти Росії у 
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зв’язку із порушеннями прав людини в Чечні. Однак жодна держава-член Ради 

Європи так і не виступила ініціатором подібної справи. З іншого боку, і 

Російська Федерація, попри численні заяви російського МЗС щодо порушення 

прав російськомовного населення в країнах Балтії [132], не скористалася 

можливістю подання міждержавної заяви. Висловлений Громадською палатою 

Російської Федерації намір підготувати заяву проти України у зв’язку з 

загибеллю людей від вогнепальних поранень та пожежі в Будинку профспілок в 

Одесі [133] також не був реалізований. Ймовірність порушення такої справи, 

так само, як і перспектива її розгляду ЄСПЛ, вбачається, залежить від того, 

наскільки ефективним виявиться розслідування обставин цієї події в Україні.    

Проведений аналіз розгляду міждержавних справ в ЄСПЛ засвідчує, що 

держави використовують звернення до Суду лише тоді, коли можливості 

дипломатичного врегулювання відсутні або вичерпані. Показовим в цьому плані 

є справа “Данія, Нідерланди, Норвегія і Швеція проти Греції”, пов’язане з 

призупиненням після військового перевороту у Греції в 1967 році дії низки 

прав, передбачених статтею 15 ЄКПЛ, результатом розгляду якого став вихід 

Греції з Ради Європи [134], а також такі справи, як справа “Кіпр проти 

Туреччини”  від 10 травня 2001 року, яка пов’язана з порушенням прав людини 

після окупації Туреччиною північної частини Кіпру та справа “Грузія проти 

Росії” від 26 березня 2007 року щодо масової висилки грузинів у 2006 році та 

справа “Грузія проти Росії” від 26 березня 2007 року щодо порушення прав 

людини в Абхазії і Південній Осетії [135].  

Особливої актуальності в сучасних умовах набуває це питання для 

України, яка за допомогою ЄСПЛ намагається вирішити проблемні питання 

міждержавних відносин з Росією, які, на думку професора В. Задорожнього, 

потребують цілісного і системного вирішення [136, с. 110].  

В провадженні Європейського суду з 2014 року перебувало п’ять справ за 

позовами України (згодом дві справи були об’єднані). Так, 13 березня 2014 року 
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Кабінетом Міністрів України до Суду було подано позов  проти Російської 

Федерації, за якою Європейський суд відкрив провадження у  справі “Україна 

проти Росії” за № 210958/14. Після цього цей позов неодноразово 

доповнювався: відпочатку Україна звинувачувала Росію щодо подій в Криму, 

згодом – також щодо агресії на Донбасі. Звинувачення стосується порушення 12 

статей ЄКПЛ. Йдеться про статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона 

тортур, нелюдського та принижуючого поводження), статтю 5 (право на 

свободу та безпеку), статтю 6 (право на справедливий суд), статтю 8 (повага до 

приватного життя), статтю 9 (свобода віросповідання), статтю 10 (свобода 

слова), статтю 11 (свобода зібрань), статтю 13 (право на ефективне лікування), 

статтю 14 (заборона дискримінації) Конвенції та дві статті з додаткових 

протоколів – право на власність та вільне пересування. Україна звинувачує 

Росію у організації масштабних та систематичних вбивств військовослужбовців 

та цивільних осіб. У позові йдеться також про експропріацію кримською 

владою української власності в Криму. Україна вимогає від відповідача 1 

трильйон гривень. При цьому остаточну суму буде названо, коли буде 

позитивне для України рішення ЄСПЛ, на стадії сатисфакції. 

Друга справа “Україна проти Росії” від 13 червня 2014 року № 43800/14 

стосується незаконного переміщення на територію Росії під час проведення 

Україною в Донбасі антитерористичної операції трьох груп дітей-сиріт та 

супроводжуючих їх дорослих. Не зважаючи на те, що зазначені діти та дорослі 

Росією були повернуті в Україну, цей позов не відкликано, оскільки вважається, 

що існує небезпека повторного вчинення таких порушень прав людини. 

Третя справа “Україна проти Росії” стосується прав окремої людини – 

Хайсера Джемілєва – сина лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, 

засудженого за вчинення злочину, передбаченого частиною першою статті 115 

Кримінального кодексу України – умисному вбивстві 28 травня 2013 року 

мешконця Бахчисарая Февзі Едемова. Ця справа може стати прецедентом для 
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оскарження рішень кримських судів, оскільки виникає питання щодо їх 

правового статусу в розумінні міжнародного права. Хайсер Джемілєв 10 червня 

2015 року був засуджений Краснодарським крайовим судом до п’яти років 

позбавлення волі; Верховний Суд Росії скоротив строк ув’язненя Джемілєву до 

3,5 років. Оскільки Х. Джемілєв особисто подав скаргу на цей вирок до 

Європецйського суду, Кабінет Міністрів України 15 травня 2015 року звернувся 

до ЄСПЛ з заявою про відкликання скаргі у цієї міждержавній справі, яку Суд 

24 вересня 2015 року задовольнив. 

 Четверта справа “Україна проти Росії” стосується порушення права на 

судовий захист українських громадян, які незаконно утримуються цією 

державою. 

Слід зазначити, що процедура подання заяви до ЄСПЛ у міждержавних 

справах врегульована Регламентом Суду. Відповідно до Правила 46 Регламенту 

Договірні Сторони, що мають намір порушити справу перед Судом згідно зі 

статтею 33 Конвенції, подають до канцелярії заяву, яка має містити 

найменування Договірної Сторони, проти якої подається заява; виклад фактів; 

виклад стверджуваного порушення (порушень) Конвенції та відповідних 

аргументів; підтвердження відповідності критеріям прийнятності; предмет 

заяви та загального зазначення вимог справедливої сатисфакції, згідно зі 

статтею 41 Конвенції, від імені сторони чи сторін, що вважають себе 

потерпілими; ім’я  та адресу особи (осіб), призначеної довіреною особою. Заява 

має супроводжуватися копіями будь-яких відповідних документів. Процедура 

підготовки до розгляду та розгляду справи також детально врегульована 

Регламентом Суду. Правило 48 Регламенту передбачає, що якщо заяву подано 

згідно зі статтею 33 Конвенції, палата, створена для розгляду цієї справи, 

призначає одного або більше суддів зі свого складу суддею доповідачем 

(суддями-доповідачами), який, після отримання письмових зауважень від 

Договірних Сторін, яких стосується справа, подає доповідь про прийнятність 
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заяви. Згідно з Правилом 51 Регламенту у разі подання заяви на підставі статті 

33 Конвенції, Голова Суду негайно повідомляє Договірну сторону – відповідача 

про надходження заяви та призначає справу на розгляд однією з секцій. 

Відповідно до пункту 1а) Правила 26 Регламенту, судді, обрані від імені 

Договірної сторони –заявника та Договірної сторони –відповідача, є за посадою 

членами палати, сформованої для розгляду справи [41].    

Зазвичай звернення до міжнародних судів для вирішення міждержавних 

спорів вимагає попередніх досудових процедур. Так, ст. 22 Конвенції ООН про 

ліквідацію всіх форм расової дискримінації визначено, що спір з приводу 

тлумачення чи застосування цієї Конвенції може бути переданий до 

Міжнародного Суду ООН, якщо його не вдалося вирішити шляхом переговорів 

і процедур, передбачених Конвенцією на вимогу однієї зі сторін спору, якщо 

сторони не домовилися про інший спосіб врегулювання [137]. На відміну від 

інших міжнародних документів, що регламентують діяльність міжнародних 

судових установ, Конвенція не встановлює обов’язкових вимог як стосовно 

досудового врегулювання, так і стосовно попереднього повідомлення 

державою-позивачем держави, проти якої подано заяву. Вважаємо, що  

відсутність в ЄКПЛ такої норми не сприяє підвищенню ефективності роботи 

Європейського суду, який працює з перевантаженням. З урахуванням 

зазначеного, пропонуємо доповнити статтю 33 ЄКПЛ таким положенням: “У 

міждержавних справах спір з приводу застосування цієї Конвенції може бути 

переданий до Європейського Суду з прав людини, якщо його не вдалося 

вирішити шляхом переговорів і процедур, передбачених Конвенцією на вимогу 

однієї зі сторін спору, якщо сторони не домовилися про інший спосіб 

врегулювання. Про звернення до ЄСПЛ держава – позивач попередньо 

повідомляє державу, проти якої подано заяву.” У разі внесення зазначених змін 

до Конвенції, їх необхідно відобразити і в Регламенті Суду [138, с. 87].  
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ЄСПЛ має важливі повноваження щодо вирішення питань прийнятності 

відповідного позову. Згідно пункту 3 Правила 51 Регламенту після призначення 

справи на розгляд секції голова цієї секції формує склад палати та пропонує 

Договірній стороні-відповідачу подати, у письмовій формі, свої зауваження 

щодо прийнятності заяви. Так, наприклад, у справах “Україна проти Росії” 

ЄСПЛ звернувся до Росії за офіційним коментарем з приводу прийнятності 

скарг України на її дії на Донбасі і в Криму. Ця процедура є обов’язковою і 

являє собою перший етап розгляду справи в ЄСПЛ. Отримані таким чином 

зауваження Секретар Суду доводить до відома Договірної сторони-заявника, 

яка може надати у відповідь свої зауваження у письмовій формі. Між тим Суд 

має право відхилити скаргу без розгляду, якщо відповідач доведе, що справа є 

неприйнятною. Також, згідно з Правилом 39 Регламенту Суду Палата або, у разі 

доцільності, її голова – на прохання сторони чи будь-якої іншої заінтересованої 

особи або з власної ініціативи – може вказати сторонам, який тимчасовий захід, 

на її думку, слід вжити в інтересах сторін або в інтересах належного 

провадження у справі. З урахуванням цього Уряд України також звернувся до 

ЄСПЛ з проханням застосувати до Уряду Російської Федерації тимчасових 

заходів, які полягають в утриманні від дій, які можуть загрожувати життю і 

здоров’ю цивільного населення на території України. ЄСПЛ прийняв ці заяви до 

провадження (справа № 20958/14), а також враховуючи те, що ситуація, яка 

наразі склалася в Україні, створює реальний та тривалий ризик серйозних 

порушень Конвенції, 13 березня 2014 року Суд ухвалив рішення про 

застосування Правила 39 Регламенту, відповідно до якого Росія зобов’язана 

утриматися від будь-яких військових дій проти громадян України на її 

території. З метою попередження таких порушень ЄСПЛ закликав Україну та 

Російську Федерацію утриматись від вжиття будь-яких заходів, зокрема 

воєнних дій, в результаті яких можуть бути порушені конвенційні права 

цивільного населення, включаючи створення ризику для їх життя та здоров’я, та 
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дотримуватись зобов’язань за Конвенцією, зокрема за статтею 2 (“Право на 

життя”) та статтею 3 (“Заборона нелюдського або такого, що принижує гідність, 

поводження”) Конвенції. Відповідно до практики ЄСПЛ Правило 39 Регламенту 

застосовується лише у виключних випадках, коли після вивчення всієї 

інформації Суд вважає, що незастосування цього Правила може призвести до 

серйозних та незворотних наслідків. 13 квітня 2015 року Судом було прийнято 

рішення про надання РФ додаткового часу строком до шести місяців для 

надання пояснень по суті справ, де Україна виступає позивачем.  Європейський 

суд задовольнив клопотання Російської Федерації щодо продовження до 31 

грудня 2015  року строку, який був відведений російській владі для надання 

зауважень з приводу прийнятності двох скарг поданих Україною. Як 

повідомила прес-служба  Європейського суду, влада Росії не надала пояснень 

по запиту ЄСПЛ дві комуніційовані їм скарги уряду України проти РФ, які були 

подані у відповідності до статті 33 Конвенції. Надати свої пояснення по 

прийнятності скарг для розгляду Європейський суд зобов’язав Росію ще 25 

листопада 2014 року. У відведені раніше для цього строки влада Росії не 

впоралась. Суд також залишив в силі прийняті раніше забезпечувальні заходи, 

зобов’язавши як відповідача, так і позивача утриматись від дій, в результаті 

яких можуть бути порушені конвенційні права громадян, включаючи створення 

ризику для їх життя та здоров’я, та дотримуватись зобов’язань за Конвенцією, 

зокрема за статтею 2 (“Право на життя”) та статтею 3 (“Заборона нелюдського 

або такого, що принижує гідність, поводження”) Конвенції [139]. 

Слід зазначити, що міждержавні справи можуть закінчуватись як 

винесенням рішення по суті, так і дружнім врегулюванням, припинятися або 

відкладатися. Так, до відкриття слухань по справі відповідно до положень 

Правила 62 Регламенту як тільки заяву визнано прийнятною, Секретар, який діє 

згідно з розпорядженнями палати або її голови, налагоджує зв'язок зі сторонами 

з метою досягнення дружнього врегулювання спірного питання, відповідно до 
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пункту 1 статті 39 ЄКПЛ. Палата вживає всіх необхідних заходів, що сприяють 

такому врегулюванню. У тому разі, якщо сторони погодилися на дружнє  

врегулювання, палата, пересвідчившись у тому, що врегулювання було 

досягнуте на основі дотримання прав людини, вилучає справу з реєстру справ 

Суду. Так, справа “Данія проти Туреччини” з урахуванням вимог Правила 62 

Регламенту, завершилася дружнім врегулюванням. Дружнім врегулюванням 

була врегульована справа “Данія, Франція, Нідерланди, Норвегія і Швеція проти 

Туреччина”, в якій відповідач погодилася на прийняття індивідуальних петицій 

[140]. Припинені, наприклад, були такі справи, як справа “Австрія проти Італії”, 

справа “Греція проти Туреччини” та справа “Грузія проти Росії”: перша – 

оскільки Європейський cуд дійшов висновку, що не може розглядати всі пункти 

обвинувачення, оскільки можливості національного правосуддя не були 

вичерпані [141]; друга – у зв’язку зі зміною обставин (Греція тимчасово 

припинила членство в Раді Європи і участь в ЄКПЛ [134]; третя – у зв’язку з 

тим, що заарештовані в Росії громадяни Грузії були звільнені з-під варти [142].  

Прикладом відкладення розгляду справи може бути справа “Кіпр проти 

Туреччини”, пов’язана з окупацією Туреччиною Північного Кіпру, у якій Суд 

постановив два рішення: перше рішення у 2001 році, а друге – у 2014 році. У 

першому рішенні від 10 травня 2001 року ЄСПЛ хоча і встановив низку 

порушень Туреччиною прав людини, пов’язаних з обмеженням греків-кіпріотів 

у можливості здійснювати право власності на своє майно на території 

Північного Кіпру, нездатністю влади Туреччини провести ефективне 

розслідування щодо місцезнаходження і долі безвісти зниклих осіб, відсутністю 

у греків-кіпріотів практичної можливості скористатися правовим захистом, 

практикою проведення процесів над цивільними особами військовими судами 

та навіть надмірною цензурою шкільних підручників, але не вирішив питання 

щодо права на справедливу компенсацію, передбаченого статтею 41 ЄКПЛ. 

Обґрунтовуючи свою правову позицію Суд постановив, що не готовий ухвалити 
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рішення з цього питання і тому відклав його розгляд [143]. Але Уряд Кіпру у 

2012 році знову поставив в ЄСПЛ питання щодо справедливої компенсації. 12 

травня 2014 року ЄСПЛ постановив рішення з цього важливого питання. 

Відповідно до цього рішення Туреччина зобов’язана виплатити 30 млн. євро у 

якості компенсації моральної шкоди родичам зниклих безвісти людей та 60 млн. 

євро у якості компенсації шкоди, понесеної греками-кіпріотами, що 

проживають на півострові Карпас (Північний Кіпр). Уряд Кіпру мав передати 

отримані кошти окремим жертвам конфлікту під контролем Комітету Міністрів 

Ради Європи. Як бачимо, при вирішенні міждержавних спорів, як і при 

вирішенні спорів за зверненням фізичних осіб (див., наприклад, справа “Аль-

Скеіна та інші проти Великобританії” [144] і “Луїзіду проти Туреччини” [69]), 

також вирішуються питання виплати справедливої компенсації.  

Таким чином, аналіз правового регулювання міждержавних справ та 

практика Європейського суду щодо їх розгляду, вирішення та виконання має 

важливе значення для з’ясування ефективності цього міжнародно – правового 

механізму як загалом, так і його використання для захисту національних 

інтересів України. З практики ЄСПЛ випливає важливий правовий прецедент, 

відповідно до якого Європейський суд дотримується такої правової позиції, 

коли відповідальність за порушення прав людини покладається на державу, яка 

фактично контролює відповідну територію, зокрема, окуповану або анексовану. 

  

 2.3.2. Особливості судового провадження при розгляді 

індивідуальних заяв   

 

Юрисдикція ЄСПЛ щодо прийняття та розгляду індивідуальних заяв стала 

винятковою для міжнародного права, оскільки фізичні і юридичні особи з 

прийняттям Конвенції вперше отримали право звертатись до міжнародної 

судової установи за захистом своїх прав і свобод. До прийняття ЄКПЛ та 
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утворення відповідного конвенційного механізму з захисту визначених в 

Конвенції та Протоколах до неї прав і свобод жодна міжнародна установа не 

мала повноважень щодо розгляду заяв проти держави, поданих приватними 

особами, які вважають себе потерпілими від порушень з боку такої держави. За 

часи діяльності конвенційного механізму судового захисту в рамках ЄКПЛ, 

особливо після надання Суду обов’язкової юрисдикції, була підтверджена 

правільність прийнятого рішення державами-учасниками Конвенції. 

Юрисдикція ЄСПЛ щодо розгляду та вирішення індивідуальних заяв 

визначена статтею 34 Європейської конвенції. Відповідно до цієї статті 

Європейський суд може приймати заяви від будь - якої особи, неурядової 

організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від допущеного 

однією з Високих Договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції 

або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зобов’язуються не 

перешкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права [18].   

З урахуванням юрисдикційних повноважень Європейський суд під час 

здійснення правозастосовної практики дав визначення понять та термінів, які 

стосуються розгляду та вирішення індивідуальних заяв. Згідно практики Суду 

до “осіб”, які мають право на подання індивідуальної заяви, належать юридичні 

та фізичні особи – як громадяни держав – учасниць Конвенції, так і інших 

держав, а також апатриди, біпатриди. Європейська конвенція не визначає 

ступеню право- та дієздатності осіб, які мають право на звернення до Суду. До 

“неурядових організацій” належать: комерційні підприємства, релігійні 

організації, політичні партії,громадські об’єднання, юридичні особи публічної 

влади, які мають повну автономію від державної влади. Слід зазначити, що 

органи публічної влади не визнаються заявниками в сенсі Конвенції. Так, в 

рішенні у справі “Radio France and Others v. France” від 30 березня 2004 року 

ЄСПЛ зазначив, що термін “урядова організація” на відміну від “неурядової 

організації” поширюється на юридичних осіб, які беруть участь у здійсненні 
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владних повноважень чи виконують публічну функцію під контролем уряду 

держави. Вирішуючи питання, чи належить певна юридична особа до однієї з 

вищезазначених категорій, Суд має взяти до уваги її юридичний статус, 

характер її діяльності, ступінь незалежності особи від публічної влади. Суд 

дійшов висновку, що заявник є неурядовою організацією в розумінні статті 34 

Європейської конвенції і що заперечення уряду держави мають бути відхилені 

[75]. До “групи осіб” належать декілька (2 і більше) осіб, які вважають себе 

потерпілими на підставі однакових фактів, проте кожна з цих осіб повинна 

доводити, що саме вона зазнала порушення прав і свобод, передбачених 

Конвенцією. Слід зазначити, що нація, народність, національна меншина в 

цілому не є заявником у сенсі Європейської конвенції.  

Поняття “потерпілий”, яке застосовується в Конвенції, має автономний 

характер, підтвердженням чого є практика ЄСПЛ. У своєї практиці Суд 

застосовує також поняття “потенційний потерпілий” та “непрямий потерпілий”. 

Визначення поняття “потерпілий”, яке, на наш погляд, відповідає положенням 

статті 34 ЄКПЛ, знайшло відображення  в рішенні Суду у справі “Marckx v. 

Belgium” від 13 червня 1979 року, в якому Суд зазначив, що: “статусу 

потерпілого може набути будь-яка особа, щодо якої на певний момент хоч і не 

існує індивідуального акта застосування закону, однак є ризик настання для цієї 

особи негативних наслідків у разі такого застосування” [145].  Що стосується 

такого поняття, як “непрямий потерпілий”, то ним може бути визнаний хтось із 

родичів потерпілого, якщо він доведе зв'язок з останнім та факт того, що йому 

було завдано шкоди в результаті порушення прав безпосереднього потерпілого. 

При цьому, тягар доказування статусу потерпілого від дій однієї чи декількох 

держав покладений на заявника.  

З практики ЄСПЛ випливає, що індивідуальна заява до Суду може бути 

подана тільки тією особою, безпосередньо чиє право було порушено. Заява має 

бути підписана заявником особисто. Якщо заяву підписує представник 
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заявника, до неї слід додати довіреність, яка б уповноважувала його діяти від 

імені заявника. Слід зазначити, що жодна спільнота не може виступати у Суді у 

якості заявника, якщо сутність вимог полягає у захисті індивідуальних прав. 

Згідно Правила 47 Регламенту Європейського суду з прав людини від 1 червня 

2010 року, який зараз існує в новій редакції Протоколу № 14 до Конвенції, 

визначені певні вимоги до індивідуальних заяв [41].   

З урахуванням вимог  Європейської конвенції відповідачем при розгляді 

справи в Суді може бути тільки держава – учасниця Конвенції. Наразі не 

можуть бути відповідачами міждержавні об’єднання чи міжнародні організації, 

неурядові організації, групи осіб або окремі громадяни. 

Важливим в юрисдикції ЄСПЛ є дослідження “критеріїв сумісності” 

індивідуальної заяви з Конвенцією, які випливають з положень статті 34 ЄКПЛ 

та юрисдикції Суду та “критеріїв прийнятності”, під якими Суд розуміє 

критерії, що перелічені у статті 35 Конвенції та Протоколі № 15 до Конвенції. 

До “критеріїв сумісності” індивідуальної заяви з Конвенцією Суд відносить ті, 

які випливають з його юрисдикції, а саме: ratione materiae, ratione loci, ratione 

temporis та ratione personae, що нами було досліджено раніше.  

Європейська конвенція чітко визначає умови прийнятності індивідуальної 

заяви. Так, зокрема, згідно вимог п. 2 статті 35 ЄКПЛ, Європейський суд не 

розглядає жодної заяви, поданої в порядку статті 34 Конвенції, якщо вона є 

анонімною, або за своєю суттю є ідентичною до заяви, що вже була розглянута 

Судом чи була подана на розгляд до іншого міжнародного органу розслідування 

чи врегулювання, і якщо вона не містить нових фактів у справі. Правило про 

вичерпання всіх національних засобів юридичного захисту згідно із 

загальновизнаними принципами міжнародного права визначено в частині 

першої статті 35 Конвенції. Воно враховує і положення статті 13 Конвенції про 

те, що національний правопорядок повинен забезпечувати ефективні шляхи 

оскарження порушень прав, забезпечених Конвенцією. Це є важливим аспектом 
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субсидіарного характеру контрольного механізму ЄКПЛ. До “критеріїв 

прийнятності” індивідуальної заяви належать наступні: правило вичерпання 

усіх ефективних національних засобів юридичного захисту; заява повинна бути 

направлена до Суду не пізніше шести місяців після ухвалення остаточного 

рішення національною установою; заява має бути обґрунтовано та відповідати 

положенням Конвенції та протоколів до неї; звернення до Суду не повинно бути 

зловживанням правом на подання заяви; заява не може бути анонімною; заява 

не може порушувати питання, яке вже було розглянуте Судом або вже подане 

на розгляд за іншою процедурою міжнародного розслідування чи врегулювання, 

якщо тільки вона не містить відповідної нової інформації; правило про 

неприйнятність заяв, за якими заявник не зазнав істотної шкоди.  

В умовах реформи переобтяженого скаргами ЄСПЛ Протоколом № 15 до 

Конвенції передбачено скорочення терміну подання скарги, передбаченого п. 1 

статті 35 ЄКПЛ, з шести до чотирьох місяців. Одночасно позивачі отримали 

можливість звертатись до ЄСПЛ он-лайн через інтернет [146].    

Основними вимогами до національних засобів захисту є їх ефективність 

та доступність. Факультативним елементом виконання правила про вичерпання 

всіх національних засобів юридичного захисту є посилання на положення 

Конвенції на стадії розгляду справи заявника в національних судах. В ухвалі 

ЄСПЛ про прийнятність у справі “Ahmet Sadik v. Greece” від 15 листопада 1996 

року Суд констатував недотримання правила про вичерпання засобів 

юридичного захисту через те, що заявник не послався на положення Конвенції у 

національних судах, хоча нічого йому не заважало це зробити, оскільки 

Конвенція є складовою частиною правової системи держави – відповідача [147].   

Докладно вимоги до вичерпання засобів захисту щодо України викладені Судом 

у рішенні у справі “Nevmerzhitsky v. Ukraine” від 29 квітня 2002 року, де він 

зазначив, що метою національних засобів правового захисту, визначених у 

частині першої статті 35 Конвенції, є надання Високим Договірним Сторонам 
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можливості запобігти або виправити порушення, перш ніж скарга на це 

порушення буде подана до Суду. Проте використовуватися мають лише 

ефективні засоби правового захисту, а тягар доказування ефективності 

відповідного засобу, доступного на той момент як теоретично, так і фактично, 

покладається на Уряд, який заявляє про невичерпання національних засобів 

захисту [148]. В ухвалах ЄСПЛ щодо прийнятності заяв проти України 

остаточними рішеннями на національному рівні в кримінальних і цивільних 

справах у розумінні статті 35 Конвенції вважалися рішення судів другої 

інстанції, у яких заявнику відмовляли у задоволенні вимог. Так, в ухвалі про 

прийнятність у справі “Kucherenko v. Ukraine” від 4 травня 1999 року ЄСПЛ 

зазначив, що скаргу, подану 24 лютого 1998 року в порядку нагляду до 

Верховного Суду України в межах кримінального провадження, не можна 

вважати остаточним вичерпанням національних засобів захисту у зв’язку з 

неефективністю такого провадження [149]. Не можна вважати ефективним 

надзвичайне оскарження, здійснення якого залежить від дискреції суду.   

Слід зазначити, що наслідком невідповідності заяви зазначеним критеріям 

сумісності або прийнятності є проголошення заяви неприйнятною, частково 

прийнятною або частково неприйнятною. Звертатись із заявою до Суду можна 

однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою) або офіційною 

мовою однієї з держав, що ратифікувала Конвенцію.  

Особливе місце в Конвенції з-поміж інших положень займає право на 

життя, яке визначено в статті 2 ЄКПЛ. Сферою застосування Судом цієї статті 

є: усі випадки насильницької смерті чи зникнення особи; розслідування 

обставин смерті людини і зберігання таких матеріалів; планування і проведення 

насильницьких хірургічних операцій; настання смерті під час застосування 

зброї і спецзасобів чи в умовах надзвичайної ситуації або під час військової 

служби; загроза для життя у разі депортації чи екстрадиції; компенсаційні 

виплати у зв’язку зі смертю (зникненням) тощо. В п.1 ст. 2 Конвенції визначені 
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обов’язки держав-учасниць: а) негативні – утримуватися від умисного чи 

незаконного позбавлення життя; б) позитивні – вживати відповідні заходи для 

захисту життя осіб, які знаходяться під їх юрисдикцією. В рішенні у справі 

“Гонгадзе проти України” від 8 листопада 2005 року Суд повторює, що перше 

речення п. 1 ст. 2 Конвенції зобов’язує державу не тільки утримуватися від 

умисного або незаконного позбавлення життя, але також вживати відповідні 

заходи для захисту життя тих, хто знаходиться під її юрисдикцією [150]. З 

практики ЄСПЛ випливає, що дії держави щодо розслідування обставин смерті 

людини повинні відповідати вимогам ефективності та незалежності. В рішенні у 

справі “Огур проти Туреччини” від 20 травня 1999 року Суд підкреслив, що 

компетентні органи мають діяти з належною наполегливістю і за своєю 

ініціативою порушувати провадження, яке здатне, по-перше, встановити 

обставини, за яких сталась подія, та недоліки діяльності системи; по-друге, 

встановити, хто саме з представників державних органів був причетний до 

події. Вимога щодо публічності застосовується у цьому контексті [151, п. 88, 91-

92]. Суд вважає, що розслідування не буде ефективним доки всі докази не 

будуть детально вивчені, а висновки не будуть обгрунтовані [152, п.131]. ЄСПЛ 

звертає увагу на необхідність збереження доказів, які мають відношення до 

події, оскільки прогалини у розслідуванні, які підривають його здатність 

встановити причину смерті або відповідальних осіб, чи то прямих виконавців, 

чи то тих, хто замовив або організував злочин, створюють ризик недодержання 

такого стандарту [150, п. 176]. А у рішенні у справі “Пол та Одрі Едвардс проти 

Сполученого Королівства” від 14 березня 2002 року Суд зазначив, що 

відповідальні за проведення слідства особи мають бути незалежні від тих, хто 

причетні до подій, що розслідуються. Мається на увазі ієрархічна або 

інституційна незалежність, а також практична незалежність [153, п.70].  

Аналіз положень статті 2 Конвенції дозволяє стверджувати, що в її тексті 

не йдеться про межі життя. Разом з цим, ЄСПЛ у своїй практиці неодноразово 
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висловлювався з цього питання. Це є особливо важливим, зокрема, і з точки 

зору того, що в національному законодавстві держав визначені різні позиції з 

цього питання (наприклад, щодо права жінці самостійно вирішувати питання 

про аборт – від надання такого права до заборони абортів). Вирішення питання 

щодо визначення початку життя людини Суд віддає на розсуд держав – 

учасниць Конвенції з огляду на неоднозначність його вирішення, а також 

відсутність єдиного наукового та юридичного визначення моменту виникнення 

життя. Слід зазначити, що ще у 1980 році Європейська комісія з прав людини в 

рішенні у справі “Paton v. the United Kingdom” зазначила, що  штучне 

переривання вагітністі тривалістю десять тижнів з метою захисту фізичного чи 

психічного здоров’я вагітної жінки за законодавством Сполученого Королівства 

не є порушенням статті 2 Конвенції. Комісія також стверджувала, що у статті 2 

Конвенції не визнається абсолютне право на життя ненародженої дитини. Однак 

Комісія залишила відкритим суперечливе питання про те, чи стаття 2 Конвенції 

не захищає ненароджену дитину взагалі або ж чи зародок має право на життя, 

яке може піддаватися певним обмеженням, одним з яких, про який і йшлося у 

вищезазначеній справі, був захист здоров’я вагітної жінки. Ця правова позиція 

була уточнена Комісією в рішенні у справі “H. v. Norway” 1992 року, де 

зазначалось, що законне переривання вагітності на чотирнадцятому тижні з 

мотивів, що вагітність і народження дитини можуть поставити жінку у складну 

життєву ситуацію, не суперечить статті 2 Конвенції. При цьому, обставини у 

справі “H. v. Norway”  відрізнялися від обставин у справі “Paton v. the United 

Kingdom” тим, що переривання вагітності було здійснене на більш пізньому 

періоді вагітності, а також тим, що його мотиви були радше соціальними, аніж 

медичними. В своєму рішенні Комісія зазначила, що обмеження, передбачені як 

другим реченням частини першої, так і частини другої статті 2, за своєю 

природою є такими, що стосуються лише народжених осіб, і не можуть 

застосовуватись щодо дитини, яка повинна народитись. У рішенні у справі “Vo 
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v. France”  від 8 липня 2004 року ЄСПЛ підтримав позицію Європейської 

комісії, яка була визначена в рішенні у справі “H. v. Norway” 1992 року, та 

зазначив, що “потенціал і здатність ембріона людини стати людиною вимагають 

його захисту в ім’я людської гідності, однак це не вимагає розглядати його як 

людину, котрій належить право на життя у сенсі статті 2 Конвенції” [154].  

Важливим при застосуванні статті 2 Конвенції є визначення такого 

поняття як закінчення життя людини. В практиці Суду це також пов’язується з 

проблемою евтаназії. Слід зазначити, що обов’язок держави стосовно 

законодавчої заборони евтаназії на прохання пацієнта не випливає з положень 

статті 2 ЄКПЛ, тому саме державі надається значна свобода розсуду (margin of 

appreciation). У рішенні у справі “Pretty v. the United Kingdom” від 29 квітня 

2002 року щодо скарги заявниці на порушення права на життя через відмову їй 

органами влади Сполученого Королівства в евтаназії Суд відмовився визнавати 

порушення права на життя у цьому випадку, зазначивши, що “стаття 2 без 

викривлення змісту не може тлумачитися як така, що надає діаметрально 

протилежне право – право померти. Тому жодне право на смерть чи то від рук 

третьої особи, чи за допомогою держави не може випливати зі статті 2 

Конвенції” [155].  Раніше аналогічну позицію зайняла й Парламентська 

Асамблея Ради Європи (див.: Рекомендація ПАРЕ № 1418 (1999 рік).  

Винятком з права на життя є смертна кара, з урахуванням чого стаття 2 

тлумачиться ЄСПЛ разом з протоколами № 6 та № 13 до Конвенції, в яких 

передбачено зобов’язання щодо скасування смертної кари, від якої з 

урахуванням вимог статті 15 Конвенції не можна відступити навіть під час 

війни або іншої надзвичайної ситуації у державі. 

  Зазначена стаття 2 тісно пов’язана зі статтею 3 Конвенції щодо заборони 

катування, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або 

покарання. Варто зазначити, що заборона катування, нелюдського чи такого, 

що принижує гідність, поводження або покарання є імперативною нормою, що 



 

 

111 

 

не передбачає винятків. ЄСПЛ у своїх рішеннях підкреслює, що ця норма 

відображає одну з фундаментальних цінностей демократичного суспільства. В 

рішенні у справі “Нечипорук і Іонкало проти України” від 21 квітня 2011 року 

Суд підкреслює, що стаття 3 Конвенції є втіленням основних цінностей 

демократичних суспільств, які входять до складу Ради Європи, і вважається 

одним із найважливіших основоположних положень Конвенції, відступ від 

якого не дозволяється (п. 148). В практиці Суд враховує відмінність поняття 

“катування” від поняття “нелюдського чи такого, що принижує гідність, 

поводження або покарання” та розглядає його з урахуванням визначення у 

статті 1 Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або 

таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (див., наприклад, 

рішення ЄСПЛ у справі “Khokhlich v. Ukraine” від 29 квітня 2003 року [156]). 

Станом на 11 квітня 2013 року щодо України було постановлено 81 рішення за 

статтею 3 Конвенції, у яких встановлено 137 порушень, станом на 31 грудня 

2014 року – встановлено 12 порушень щодо заборони тортур, 117 – 

нелюдського або такого, що принижує гідність поводження і 54 – щодо 

неефективного розслідування обґрунтованих скарг щодо жорстокого 

поводження [157].  

Протягом 2012-2014 років у низці справ ЄСПЛ констатував системність 

порушень статті 3 Конвенції в Україні. Так, 15 травня 2012 року Європейським 

судом було постановлене “пілотне рішення” у справі “Коверзін проти України”, 

у якому було визнано низку порушень статті 3 ЄКПЛ, а саме: у зв’язку з 

катуванням заявника працівниками міліції, у зв’язку з непроведенням органами 

влади ефективного розслідування за скаргою заявника на катування. Водночас, 

ЄСПЛ застосував статтю 46 Конвенції, яка зобов’язує державу-відповідача 

вжити заходи і стосовно інших осіб, ситуація яких аналогічна ситуації заявника, 

а саме усунути проблеми, які призвели до таких висновків Суду. Суд зазначив, 

що частина цієї справи стосується повторюваних проблем, які лежать в основі 
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частих порушень Україною статті 3 Конвенції, та наголосив на тому, що 

Україна має терміново реформувати правову систему, щоб забезпечити 

викорінення практики катування осіб [158]. 15 квітня 2015 року була 

опублікована доповідь Міжнародної консультативної групи (МКГ) щодо 

розслідування випадків порушення статті 2 (право на життя) та статті 3 

(заборона тортур) Конвенції з прав людини під час демонстрації на Майдані 

незалежності в Києві з 30 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року. Ця 

група дійшла висновку, що розслідування цих злочинів у багатьох випадках не 

відповідає вимогам Конвенції. За ці три місяці демонстрацій до 22 лютого 2014 

року «не було вжити жодних реальних спроб розслідування». МКГ вважає, що 

«це, природно, призвело до того, що робота почалася з затримкою, що само по 

собі являє собою серйозну проблему для подальшого розслідування» [159].  

У своєї практиці Європейський суд неодноразово підкреслював 

основоположний характер права на свободу та особисту недоторканність, що 

визначена в статті 5 ЄКПЛ. Сферою застосування цієї статті є будь-яка форма 

позбавлення свободи, а не лише,наприклад, тримання під вартою як 

запобіжного заходу. Важливим є те, що стаття 5 дає вичерпний перелік 

випадків, за яких дозволяється правомірне позбавлення свободи, які не можуть 

бути піддані поширювальному тлумаченню. У рішенні у справі “Amuur v. 

France” від 25 червня 1996 року Суд визначив критерії позбавлення волі в 

контексті статті 5, зокрема, вид, тривалість, наслідки і умови виконання заходу з 

позбавлення волі [160].  Затримання особи має бути законним з точки зору як 

матеріального (існування досупного і передбачуваного законодавчого акту, 

який дозволяє застосовувати даний спосіб обмеження свободи), так і 

процесуального права (наявність встановленої законом процедури). У пункті 2 

ст. 5 Конвенції зазначається, що кожен, кого заарештовано, має бути негайно 

поінформований зрозумілою для нього мовою про підстави його арешту і про 

будь-яке обвинувачення, висунуте проти нього.  
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Слід зазначити, що станом на 31 грудня 2014 року Європейським судом 

було винесено 203 рішення за статтею 5 Конвенції [291]. ЄСПЛ визначає 

порушення цього права як таке, що постійно констатуються Судом у справах 

проти України. Так, у “пілотному рішенні” у справі “Харченко проти України” 

від 10 лютого 2011 року ЄСПЛ дійшов висновку, що існуюча в Україні 

практика тримання особи під вартою лише на тій підставі, що до суду першої 

інстанції надійшов обвинувальний висновок, не ґрунтується на чітких і 

передбачуваних юридичних нормах, і як наслідок – висновку про наявність 

порушення пункту 1 статті 5 Конвенції [161, п.98].  

Значне місце в практиці ЄСПЛ як у частині компонентів закріпленого 

права людини, так і у частині тлумачення понять “суд, встановлений законом”, 

“розумний строк”, “права та обов’язки цивільного характеру” тощо займає 

право на справедливий суд, яке знайшло своє закріплення в пункті 1 статті 6 

Конвенції. ЄСПЛ при розгляді питань ефективності права на доступ до суду 

свертає увагу на тому, що особа повинна мати не тільки юридичну, але і 

фактичну можливість  оскаржити діяння, що становить втручання у її права. У 

рішенні у справі “Меньшакова проти України” від 8 квітня 2010 року Суд 

виклав конвенційні стандарти стосовно доступу до суду, зазначивши, що “право 

на суд” згідно з практикою Суду включає в себе не тільки право ініціювати 

провадження, але і право розраховувати на “розгляд” спору судом. В рішеннях у 

справах “Ryabykh v. Russia” від 24 липня 2003 року,  “Svitlana Naumenko v. 

Ukraine” від 9 листопада 2004 року Суд визначив ключові принципи, які слід 

враховувати при застосуванні статті 6 Конвенції: а) верховенство права, б) 

правова визначеність та в) належне відправлення правосуддя. При визначенні 

принципу “справедливості” у правозастосовної  практиці ЄСПЛ сформулював 

правову позицію,  з якої випливають загальні принципи судового розгляду та 

його гарантії (див., наприклад, рішення ЄСПЛ у справі “Belziuk v. Poland” від 25 

березня 1998 року). Європейський суд зазначає, що поняття “суд, встановлений 
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законом” поширюється не лише на правову основу самого існування суду, але і 

дотримання таким судом певних норм, що регулюють його діяльність. В 

рішенні у справі “П’єрсак проти Бельгії” від 1 жовтня 1982 року вперше дав 

визначення суб’єктивного і об’єктивного підходів до визначення критерію 

безсторонності (неупередженості) суду, що мало визначальний вплив на 

формування усієї практики ЄСПЛ у цій сфері. У рішенні у справі “Олександр 

Волков проти України” від 9 січня 2013 року Суд встановив порушення п.1 ст.6 

Конвенції у зв’язку з відсутністю незалежності та безсторонності Вищої ради 

юстиції з огляду на її об’єктивні (процедура формування та персональний 

склад) та суб’єктивні (особиста упередженість членів ВРЮ) критерії [162].  

Вкрай гострими є питання перегляду рішень національних судів за 

наслідками остаточного рішення ЄСПЛ. Предметом розгляду в Європейському 

суді став такий перегляд Верховним Судом України, що, наприклад, знайшло 

відображення у справах “Бочан проти України” (№2) від 5 лютого 2015 р. ( у 

цивільному процесі) та “Яременко проти України” (№2) від 30 липня 2015 р.( у 

кримінальному процесі). З метою забезпечення відновлення порушених прав 

заявника, крім виплати відшкодування, вживаються додаткові заходи 

індивідуального характеру, до яких належить відновлення попереднього 

юридичного стану заявника, який він мав до порушення Конвенції (restitutio in 

integrum). Ефективним способом досягнення цієї мети є відновлення 

провадження у справі, що, зокрема, випливає також із Рекомендацій Ради 

Європи (2000)2 і (2004)6. При цьому, у вищезазначених справах ЄСПЛ зазначає, 

що “він не має діяти як четверта інстанція”.  

У Європейській конвенції визначені норми, які не встановлюють прямих 

заборон, а встановлюють право, а також допустимі обмеження такого права з 

боку держави. До таких норм слід віднести норми статті 8 Конвенції щодо 

права на повагу до приватного та сімейного життя, які кореспондуються з 

положеннями ст. 12 Загальної декларації прав людини 1948 р., п. 1 ст. 17 
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Міжнародного пакту про громадянські і політичні права 1966 р. та знайшли 

відображення в ст.ст. 32, 34 Конституції України [1], рішенні Конституційного 

Суду України від 20 січня 2012 р. № 2-рп/2012 [226]. ЄСПЛ в рішенні у справі 

“Kroon v. the Netherlands” від 27 жовтня 1994 р. підкреслив мету запровадження 

статті 8 Конвенції – захист особи від свавільного втручання з боку державних 

органів у приватне та сімейне життя. За практикою Суду ст. 8 захищає право на: 

а) приватне життя; б) сімейне життя; в) житло; г) кореспонденцію. Суд 

використовує поняття “приватне життя” у розумінні також ім’я, статі, 

сексуальної орієнтації, стилю одягу тощо. Зокрема, Суд розглядав справи про 

транссексуалів, щодо нетрадиційної сексуальної орієнтації осіб і т.п. В рішенні 

у справі “Dudgeon v. the United Kingdom” від 22 жовтня 1981 р. Суд зазначив, 

що сексуальне життя є найбільш безспірним елементом приватного життя, а 

законодавство, яке ставить добровільні гомосексуальні стосунки поза законом, 

втручається у приватне життя [163]. 

У поняття приватного життя, яке підлягає захисту згідно із статтею 8 

Конвенції, входить також захист інформації про особу. Мається на увазі не 

лише збір інформації про особу, але і про її зберігання чи використання.  

Багатоаспектним у практиці Суду є поняття сімейного життя. Поняття 

сімї, що випливає зі змісту статті 8 ЄКПЛ, стосується не лише сім’ї, яка може 

бути створена відповідно до закону, але й до взаємовідносин між членами групи 

людей, які визначаються як цивільний або фактичний шлюб. Стаття 8 

Європейської конвенції не проводить розмежування між сім’ями з “законними” 

та “незаконними” дітьми. Суд зазначає, що таке розмежування не відповідає 

слову “кожен”, і це підтверджується забороною дискримінації за ознакою 

народження при реалізації прав, передбачених статтею 14 Конвенції [145]. Слід 

зазначити, що при наявності відповідних умов Суд може визнати наявність 

сімейного життя у неформальних союзах. При цьому Суд звертає увагу на певні 

соціальні аспекти наявності сімейного життя, ніж на біологічні. Так, наприклад, 
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в рішенні у справі “X, Y and Z v. the United Kingdom” від 22 квітня 1997 року   

Європейський cуд дійшов висновку, що стосунки між транссексуалом 

чоловіком (який раніше був жінкою) і його дитиною, що народилася у 

результаті штучного запліднення від донора, становили сімейне життя [164].    

Однією з основ демократичного суспільства у розумінні статті 9 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є свобода думки, 

совісті та релігії. У рішенні ЄСПЛ у справі “Otto-Preminger-Institut v. Austria” 

від 20 вересня 1994 року зазначається, що саме зазначена стаття містить один із 

найбільш життєво важливих елементів самоідентифікації віруючих і їх уявлення 

про життя [165]. Разом з цим слід зазначити, що питання свободи думки  та 

совісті стосуються більш широкого кола питань, ніж питання віросповідання. 

Важливо відмітити, що згідно п.2 статті 9 Конвенції передбачено обмеження 

свободи переконань, а саме свободи відкрито сповідувати свою релігію чи 

переконання. Вважаємо, що ЄКПЛ встановлює таке обмеження перш за все з 

метою узгодження інтересів різних соціальних груп і для забезпечення поваги 

до різних категорій віруючих. У рішенні у справі “Kalac v. Turkey” від 1 липня 

1997 року ЄСПЛ підкреслив, що коли свобода релігії належить насамперед до 

внутрішньої сфери, то така свобода передбачає також свободу сповідувати 

власну релігію не лише разом з іншими особами, публічно чи у колі тих осіб, які 

поділяють такі релігійні переконання: користуватися цією свободою можна як 

окремо, так і індивідуально. Суд у своєму рішенні також зазначив, що 

церковний чи релігійний орган може як такий здійснювати від імені віруючих 

права, що гарантуються статтею 9 ЄКПЛ [166]. Аналіз положень статті 9 

Конвенції та практики Суду засвідчує, що свобода релігії не є абсолютною, вона 

може підлягати обмеженням, які мають законну мету і є необхідними у 

демократичному суспільстві. У рішенні у справі “Sidiropoulos and Others v. 

Greece” від 10 липня 1998 року Європейський суд зазначив, що виходячи з 

положень п.2 статті 9 Конвенції перелік таких обмежень повинен бути 
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абсолютно вичерпним при їх чіткому визначенні [167]. Крім цього, в рішенні у 

справі “Wingrove v. the United Kingdom” від 25 листопада 1996 року Суд 

зауважив, що такі обмеження мають відповідати нагальній суспільній потребі та 

бути пропорційними легітимній меті, яку вони мають [168]. 

У статті 10 Європейської конвенції закріплено право кожного на свободу 

вираження поглядів, яке включає:  свободу дотримуватися своїх поглядів, 

одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної 

влади і незалежно від кордонів. Отже, це право охоплює і право на свободу 

інформації, право доступу до інформації. Європейський суд має значну 

практику в області застосування цієї статті. У рішенні у справі “Гендісайд проти 

Сполученого Королівства” від 7 грудня 1976 року ЄСПЛ визначив свободу 

вираження поглядів як одну із основних підвалин демократичного суспільства й 

одну з принципових умов його розвитку та умов самореалізації кожної особи 

[169, п.49]. У рішенні у справі “Асоціація Екен проти Франції” Суд підтвердив, 

що визначені статтею 10 Конвенції права зберігають свою значимість 

“незалежно від кордонів”. Вперше рішення з питань доступу до інформації, яка 

перебуває в розпорядженні держави, ЄСПЛ ухвалив 26 березня 1987 року у 

справі “Леандер проти Швеції”, в якому сформульував позицію стосовно 

отримання інформації, що перебуває в архівах держави [170, с. 9-44].  

Практика ЄСПЛ підтверджує особливий захист ЗМІ. Перше рішення 

Суду, в якому йшлося про свободу вираження поглядів та інформації в пресі, 

було ухвалене в рішенні у справі “Санді Таймс” проти Сполученого 

Королівства (№1) ” від 26 квітня 1979 року. У цій справі Суд постановив, що 

судовий припис, за яким заборонялась публікація статті про медичний препарат 

і про пов'язаний з використанням цього препарату судовий процес, порушив 

статтю 10. Ця судова заборона, яку було ухвалено згідно з чинною на той час 

нормою англійського права про «неповагу до суду», не була визнана такою, що 

є “необхідною в демократичному суспільстві” [171, п.65]. ЄСПЛ звертає увагу 
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на тому, що межі допустимої критики політиків є ширшими, ніж приватних 

осіб, оскільки політики мають проявляти більший ступінь терпимості щодо 

уваги та критики на свою адресу [172]. 

Важливо зазначити, що згідно з п.2 статті 10 Конвенції, свобода 

вираження поглядів та інформації не є абсолютною. Держава може обмежувати 

цю свободу за умови, що відповідні обмеження або санкції “встановлені 

законом і є необхідними в демократичному суспільстві”. Такі обмеження мають 

переслідувати одну із законних цілей, якими є: національна безпека, 

територіальна цілісність, запобігання заворушенням чи злочинам, охорона 

здоров’я чи моралі, захист репутації чи прав інших осіб, запобігання 

розголошенню конфіденційної інформації, підтримання авторитету і 

безсторонності суду.  Кожне обмеження свободи вираження поглядів повинне 

бути передбачене законом. У рішенні у справі “Херцегхалві проти Австрії” від 

24 листопада 1993 року ЄСПЛ визнав порушення статті 10, коли він 

констатував відсутність правової бази як для обмежень, що їх було накладено на 

заявника, який хотів мати доступ до друкованої продукції, радіо та телебачення, 

так і для втручання в право заявника на отримання інформації під час його 

лікування та примусового утримання в психіатричному закладі. Також в 

рішенні у справі “Гешмен та Герруп проти Сполученого Королівства” від 29 

листопада 1999 року Суд констатував порушення статті 10 Конвенції, 

вважаючи, що заявники не могли достовірно передбачити те, що їхні заяви 

могли підпасти під регулювання суперечливого закону. ЄСПЛ визнав, що вираз 

«поводитись благопристойно» є цілком невизначеним і не надає заявникам 

достатньо чітких вказівок щодо того, як їм слід поводитись [173].  

Кожне обмеження свободи вираження поглядів має бути “необхідним в 

демократичному суспільстві”. Відповідно до практики Європейського суду, 

прикметник “необхідний” передбачає “нагальну соціальну потребу”. Для того, 

щоб визначити існування такої потреби, держави наділені певним полем 
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розсуду. Однак це поле розсуду перебуває під європейським контролем, обсяг 

якого змінюється в залежності від конкретних випадків. У зв’язку із цим Суд 

уточнив, що якщо мова йде про втручання в здійснення прав та свобод, які 

гарантуються в п. 1 статті 10, цей контроль повинен бути жорстким з огляду на 

неодноразову наголошену важливість цих прав. У рішенні у справі “Аутронік 

АГ проти Швейцарії” від 22 травня 1990 року, а також в рішення у справі “Ворм 

проти Австрії” від 29 серпня 1997 року ЄСПЛ зазначив, що необхідність їх 

обмеження повинна бути обґрунтована переконливо [174, с. 8-9].  

Здійснюючи свої контрольні повноваження, Суд оцінює пропорційність 

обмежень, застосованих до свободи вираження поглядів, по відношенню до 

мети, якої прагнуть досягти. Будь-яке непропорційне втручання, яке було 

здійснене задля досягнення законної мети, не буде вважатись «необхідним в 

демократичному суспільстві». У рішенні у справі “Рьомен та Шмідт проти 

Люксембургу” від 25 лютого 2003 року ЄСПЛ визнав, що обшуки, які були 

вчинені в помешканні та на робочому місці журналіста, відносно якого 

проводилось розслідування з підозрою в використанні конфіденційної 

інформації, отриманої з порушенням професійної таємниці – після того, як було 

опубліковано статтю із обвинуваченням міністра в його махінаціях з податком 

на додану вартість – становили порушення ст. 10 Конвенції [174, с. 27-28].   

При застосуванні статті 13 Європейської конвенції щодо права на 

ефективний засіб юридичного захисту Суд визначив, що воно включає такі 

елементи: 1) право на подачу скарги до державних органів у разі порушення 

ними прав і свобод, передбачених Конвенцією, а також розгляд такої скарги; 2) 

право на ефективний засіб юридичного захисту включає можливість отримання 

компенсації шкоди, якщо її було завдано. Стосовно юридичної природи засобів 

юридичного захисту, гарантованих статтею 13, ЄСПЛ в рішенні у справі 

“Леандер проти Швеції” 26 березня 1987 року 1987 року зазначив, що вони не 

обов’язково повинні бути судовими [170, с. 9-44]. Це можуть бути і органи 
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законодавчої й виконавчої влади, які відповідають ознаці “достатньої 

незалежності”. У справах щодо України (див., наприклад, рішення у справах 

“Voitenko v. Ukraine” від 29 червня 2004 року,  “Shmalko v. Ukraine ” від 20 

липня 2004 року), у яких підставою для невиконання остаточного судового 

рішення був брак коштів у бюджеті, ЄСПЛ визнав, що у заявників не було 

ефективних засобів юридичного захисту, які б могли сприяти відшкодуванню 

шкоди, завданої затримкою у виконавчому провадженні. 

Відповідно до вимог статті 14 ЄКПЛ та Протоколу № 12 до Конвенції 

щодо заборони дискримінації, користування правами та свободами, визнаними 

в ЄКПЛ, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою – статі, 

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

національного чи соціального походження, належності до національних 

меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою. У рішенні у 

справі “Marckx v. Belgium” від 13 червня 1979 року [145] Суд звернув увагу на 

те, зазначена стаття не містить загальної заборони дискримінації ні щодо фактів, 

ні щодо права, оскільки вона забороняє лише дискримінацію в користуванні 

правами, визнаними Конвенцією. Отже, тільки з’ясувавши, чи підпадає заява 

стосовно дискримінації під дію Конвенції, Суд може оцінити характер її 

належності до сфери дії статті 14 ЄКПЛ. Слід зазначити, що саме застосування 

цієї статті є свідченням розвитку прецедентного права ЄСПЛ, що, зокрема, 

передбачає і перегляд підходів Суду щодо розгляду подібних справ з 

урахуванням розвитку суспільства. Так, в рішенні у справі “Константін Маркін 

проти Росії” (Велика палата) від 22 березня 2012 року  [175] Суд переглянув 

свою позицію стосовно гендерної рівності жінок і чоловіків у питаннях надання 

відпустки по догляду за дітьми чи виплати відповідної допомоги, яка була 

зазначена Судом в рішенні у справі “Петровіч проти Австрії” від 28 лютого 

1998 року [176], що стало за твердженням Голови Конституційного Суду 

Російської Федерації В.Д. Зоркіна “безпрецедентним”  [177].     
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Стаття  1 Протоколу № 1 до ЄКПЛ гарантує важливе право кожного щодо  

захисту права власності. У практиці ЄСПЛ концепція права власності має 

автономне значення, тобто не обмежується власністю на матеріальні речі та не 

залежить від фомальної класифікації у внутрішньому праві: певні інші права та 

інтереси, що становлять активи, також можуть вважатися “правом власності”, а 

відтак і “майном”. З урахуванням цього, при з’ясуванні змісту поняття “майно” 

недостатньо керуватися національним законодавством. Щоб вирішити питання 

щодо застосування ст. 1 Першого протоколу до конкретної справи, Суд 

з’ясовує, чи надають обставини справи в цілому заявнику право на самостійний 

інтерес, що захищається цією статтею [178].  Ще у 1982 році ЄСПЛ звернув 

увагу на те, що структурно стаття 1 містить три окремі норми: а) перша норма 

проголошує принцип поваги до права власності; б) друга норма стосується 

випадків позбавлення майна і підпорядковує його певним умовам; в) третя 

норма визнає, що держави – учасниці Конвенції мають право контролювати 

використання власності відповідно до інтересів суспільства, приймаючи 

необхідні закони. Перед тим, як зясувати, чи було дотримано першу норму, Суд 

повинен встановити застосовність у цій справі решти двох норм [179]. 

Суд вважає, що втручання у право розпоряджатися майном з боку 

держави має здійснюватись в рамках певних критеріїв. Такими критеріями є: а) 

втручання держави у право власності допустиме лише тоді, коли воно 

переслідує легітимну мету в суспільних інтересах; б) втручання у право 

безперешкодного користування своїм майном передбачає справедливу рівновагу 

між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав 

людини. У рішенні у справі “Джеймс та інші проти Сполученого Королівства” 

від 21 лютого 1986 р. ЄСПЛ зазначив, що поняття суспільний інтерес 

обовязково має розширене тлумачення…Суд, вважаючи природним, що мають 

бути широкі межі розсуду, які надаються законодавцям для здійснення 

соціальної та економічної політики, поважає рішення законодавців стосовно 
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того, що є суспільний інтерес, коли ці рішення будуть засновані на розумних 

міркуваннях [180]. А в рішенні у справі “Іммобільяре Саффі” проти Італії” від 

28 липня 1999 р. було підкреслено: “Суд знову наголошує на тому, що 

втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті частини другої 

статті 1 Протоколу № 1, має забезпечити “справедливу рівновагу” між 

вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини” [181]. 

Рішення у справі “Ukraine –Toumen v. Ukraine” від 22 листопада 2007 року, в 

який заявник стверджував, що його незаконно позбавлено власного будинку на 

підставі постанови Пленуму Вищого арбітражного суду України, є прикладом 

того, що відповідаючи інтересам суспільства, певна дія, вчинювана органами 

влади, може порушувати права особи через її непропорційність [182]. 

У випадку позбавлення власності ЄКПЛ встановлює чіткі вимоги щодо 

цього: а) причина позбавлення права власності має бути суспільною 

необхідністю; б) таке позбавлення права власності необхідно здійснювати 

відповідно до умов, передбачених загальними принципами міжнародного права; 

в) позбавлення права власності повинно здійснюватись відповідно до умов, 

передбачених законом. Одним із принципів, що регулює процес позбавлення 

власності в загальних інтересах, є те, що позбавлення власності не може бути 

виправданим без виплати відповідної компенсації. Обов’язок виплатити 

компенсацію власнику експропрійованого майна непрямо випливає із статті 1 

Першого протоколу. Стосовно розміру такої компенсації практика Суду 

зазначає, що вона повинна розумно співвідноситься з вартістю майна, без чого 

позбавлення власності було б перевищенням розумних меж, визначених 

Конвенцією. Виходячи з практики ЄСПЛ загальні принципи міжнародного 

права, про які йдеться в статті 1 Конвенції, держава не може застосовувати у 

разі експропріації майна, що належить громадянину. Так, Суд визнав 

порушення статті 1 Першого протоколу у рішенні у справі “Aндрій Руденко 

проти України” від 22 грудня 2010 року, зазначивши, що рішення національних 
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судів не мали юридичної підстави, оскільки суди свавільно відхилилися від 

писаного права, не надавши обґрунтування [183].  

У статті 3 Першого протоколу до ЄКПЛ закріплено право на вільні 

вибори. В статті 21 Загальної декларації прав людини визначено, що кожна 

людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або 

через вільно обраних представників [303]. Україна ефективно імплементувала 

цю норму до Основного закону держави, в статті 5 якого встановлено, що 

носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, який здійснює 

владу безпосередньо і через органи державної влади та місцевого 

самоврядування, вибори до яких є вільними і відбуваються на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування 

[1]. Право на участь в виборах до представницьких органів є найважливішим із 

задекларованих прав людини [184, с.149]. Найбільш ефективним заходом 

забезпечення в Україні реалізації конституційних гарантій щодо права громадян 

на вибори є їх судовий захист як на національному рівні, так і в Європейському 

суді з прав людини [184, с. 97] з урахуванням вимог  Конституції України та 

Закону України “Про міжнародні договори України” [127], Закону України 

“Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини” [55]. У разі своєчасного виконання рішень ЄСПЛ та удосконалення 

виборчого законодавства підвищується політична довіра європейської спільноти 

до національних органів правосуддя і новообраних органів влади [185, с. 71]. 

Стаття 3 Першого протоколу у конвенційній системі судового захисту 

набуває фундаментального значення. У рішенні у справі “Мельниченко проти 

України” від 19 жовтня 2004 року ЄСПЛ підкреслив, що ця норма проголошує 

фундаментальний принцип для ефективної політичної демократії і є найвищою 

цінністю в Конвенції [186]. У рішенні у справі “Матьє – Моан та Клерфейт 

проти Бельгії” від 2 березня 1987 року Суд встановив, що стаття 3 гарантує 

право голосу та право балотуватися на виборах та застосовується лише при 
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формуванні “законодавчої влади”. При цьому, під терміном “законодавча 

влада” мається на увазі не тільки парламент країни, а і інший орган, виходячи з 

конституційного устрою конкретної держави [187]. Це положення було 

деталізоване в інших рішеннях Європейського суду, зокрема, у справі 

“Черепков проти Росії” від 25 вересня 2004 р. – у частині вимог, що стосуються 

виборів до законодавчих органів суб’єктів федерації цієї держави [188].  

Сфера дії статті 3 Першого протоколу не поширюється на: а) вибори до 

міської ради та інших місцевих органів влади (ухвала у справі “Черепков проти 

Росії”). Водночас, щодо обласних рад, то в рішенні у справі “Віто Санте 

Санторо проти Італії” Суд відзначив, що в тому разі, коли обласні ради мають 

право встановлювати в межах територій, до яких вони належать, закони, що 

стосуються основних сфер життя демократичного суспільства, тоді їх можна 

вважати складовою частиною законодавчої системи додатково до парламенту 

[189]; б) вибори глави держави (ухвала у справі “Габсбург-Лотарінген проти 

Австрії”, 1989 рік). Але у справі “Боскоскій проти колишньої Югославської 

Республіки Македонія”, визнаючи заяву неприйнятною, ЄСПЛ зазначив, що 

застосування положень статті 3 не виключено і у відношенні до президентських 

виборів у разі наявності у глави держави законодавчих повноважень; в) 

референдуми (рішення у справі “Хільбе проти Ліхтенштейну”, 1999 рік) [190]. 

За певних умов президентські вибори, вибори до органів місцевого 

самоврядування і референдуми з важливих питань не потрапляють під поняття 

виборів до законодавчих органів, незважаючи на “важливість виборчих навчань 

демократії” [185, с. 71]. Суд зазначає, що при застосуванні статті 3 виборча 

система повинна оцінюватися у світлі політичного розвитку країни, і тому певні 

її деталі, що неприпустимі в рамках однієї системи, можуть бути виправдані в 

іншій, принаймні за умови, що діюча система забезпечує “вільне волевиявлення 

народу при обранні законодавчої влади” [191]. 
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Положення статті 3 Першого протоколу поширюються на вибори до 

Європейського парламенту і на регіональні представницькі органи у 

федеральних системах. У рішенні у справі «Метьюз проти Сполученого 

Королівства» Суд підкреслив, що “орган законодавчої влади” не обов’язково 

означає національний парламент і що вибори до Європейського парламенту не 

можуть виключатися зі сфери дії статті 3 лише на тій підставі, що він є 

наднаціональним, а не внутрішньодержавним представницьким органом [192].  

Європейський суд визнав порушенням статті 3 Першого протоколу до 

Конвенції такі обмеження активних прав виборців: 1) позбавлення виборчого 

права засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі. У 

справі “Джон Херст проти Сполученого Королівства” ЄСПЛ зазначив, що 

“нормативна заборона голосувати як абсолютна санкція щодо усіх осіб, які 

відбувають покарання у тюрмах, незалежно від обставин у кожному випадку та 

тяжкості вчиненого злочину виходить за межі, встановлені у статті 3 Першого 

протоколу до Конвенції, адже така заборона несумісна з реабілітацією 

правопорушника” [193]; 2) тимчасова заборона бути виборцем стосовно осіб, 

оголошених банкрутами у цивільному провадженні (рішення у справі 

“Кампаньяно”). Водночас залишаються питання щодо наслідків банкрутства у 

результаті кримінального провадження і фіктивного банкротства ( рішення у 

справі “M.D.U. проти Італії” [194]); 3) незабезпечення державою виборчого 

права особи, яка перебуває під її територіальною юрисдикцією, через 

віддаленість або існування фактично неконтрольованих територій (у рішенні у 

справі “Азіз проти Кипру” Суд дійшов висновку про порушення самої суті 

виборчого права заявника, гарантованого статтею 3 Першого протоколу); 4) 

віднесення до однієї категорії осіб, які страждають на розумову відсталість чи 

психічне захворювання, а також тих осіб, які визнані недієздатними та осіб, чия 

цивільна дієздатність є обмеженою. У справі “Алайош Кіш проти Угорщини” 

Суд зазначив, що “невибіркове позбавлення виборчого права лише з підстав 
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душевного дефекту…не може розглядатися як сумісне із законними підставами 

обмеження права участі в голосуванні” [195].  

Разом з тим, Суд у своїх рішеннях визнав прийнятним позбавлення 

виборчих прав у випадках: а) недосягнення мінімального віку та недотримання 

вимоги щодо місця проживання (справа «Хільбе проти Ліхтенштейну» [190]); 

б)відсутності реєстрації у системі (базі даних) виборців (справа “Лейбористська 

партія проти Грузії”); в) у разі постійного проживання виборця за кордоном 

(справа «Сітаропулос і Гікумопулос проти Греції» [196]). Суд вважає 

прийнятним обмеження «активного» виборчого права у разі: 1) вчинення 

політичних злочинів: у контексті співпраці з нацистським режимом (ухвали у 

справах “Гліммервеєн та Хагєнбік проти Нідерландів”; “Х. проти Бельгії”; “Х. 

проти Нідерландів”); 2) вчинення злочинів без політичних мотивів (рішення у 

справі “Нідерланди проти Ірландії”); 3) вчинення фінансових злочинів, 

включаючи шахрайство у податковій сфері (справа “M.D.U. проти Італії”)[194]. 

В юрисдикції ЄСПЛ є також важливим визначення юрисдикції Суду щодо 

пасивного виборчого права [197]. Стосовно права на висунення своєї 

кандидатури на вибори до парламенту можуть застосовуватись більш жорсткі 

умови [198]. Окремі кваліфікаційні вимоги щодо пасивного виборчого права до 

кандидатів у депутати ЄСПЛ визнав прийнятними. Так, у справі “Подкользіна 

проти Латвії” Суд зробив висновок про порушення статті 3 у зв’язку з тим, що 

процедура, застосована щодо заявниці з метою визначення її знання офіційної 

мови, була несумісна з вимогами процесуальної справедливості і правової 

визначеності [191]. Кваліфікаційна вимога щодо безперервного місця 

проживання кандидата в депутати на території держави також може бути 

виправдана на підставі припущення, що громадянин-нерезидент “менше знає 

про повсякденні проблеми держави» [198]. Європейський суд у справі 

“Мельниченко проти України” відніс до доказів проживання скаржника в 

Україні наявність прописки [186]. Суд не взяв до уваги Рішення 
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Конституційного Суду України від 14 листопада 2001 року № 15-рп/2001 у 

справі щодо прописки [207]. Не можна погодитись з Ю.Б. Ключковським, який 

вважає, що за наявності такого рішення висновки Суду у цій справі слід визнати 

помилковими, оскільки він «дійшов їх без урахування всього нормативного 

поля національного законодавства» [199, с. 23-32], а також суддєю Лукайдесом, 

який зазначив, що прописка не може вважитися вирішальним доказом 

проживання особи в Україні у випадках, коли в подальшому визнано, що 

фактично особа проживає за межами України. ЄСПЛ підкреслив, що рішення 

українських властей відмовити в реєстрації заявника як кандидата на 

парламентських виборах суперечить статті 3 Першого протоколу [198]. Судом 

визнано обґрунтованою вимогою до кандидатів для участі у виборах обов’язок 

кандидата задекларувати свою власність, заробіток, джерела прибутку [200]. 

Введення на внутрішньодержавному рівні вимоги про надання інформації про 

місце роботи кандидата і його партійну приналежність, на думку ЄСПЛ, не є 

довільним чи необґрунтованим з боку органів влади [201]. Суд наголошує, що 

для оцінки важлива наявність розумного пропорційного співвідношення між 

застосованими владою держави-відповідача засобами та поставленою законною 

метою. У справі “Суховецький проти України” Суд дійшов висновку, що збір, 

сплата якого вимагалася від заявника, не може вважатися непомірним або 

таким, що становить непереборний адміністративний або фінансовий бар’єр для 

кандидатів, які хочуть приєднатися до виборчих перегонів в Україні. Щодо 

втрати застави у разі програшу виборів, то Суд не вважає цей захід свавільним 

або таким, що виходить за межі повноважень держави [202]. У справі “Садак та 

інші проти Туреччини” ЄСПЛ визнав застосування кваліфікаційної вимоги - 

виборчого порогу в 10 відсотків на рівні країни для представлення політичних 

партій втручанням у виборчі права заявників [203].  

Європейський суд, роз’яснюючи правові підстави обмеження виборчого 

права кандидатів через їхню політичну або іншу суспільну діяльність, 
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наголосив, що права, які гарантуються статтею 3 Першого протоколу до 

Конвенції, є базовими для встановлення і підтримки основ дійсного 

демократичного ладу за допомогою верховенства права. Високі Договірні 

Сторони повинні володіти межами розсуду в цій галузі [193]. Суд визнав, що 

виключення будь-яких груп або категорій населення повинно відповідати 

основним принципам статті 3 Першого протоколу.  

У деяких справах ще Європейська комісія з прав людини неодноразово 

розглядала питання про те, чи порушило рішення про позбавлення особи її 

виборчих прав, “активних” або “пасивних”, статтю 3 Першого протоколу до 

Конвенції у зв’язку з її попередньою діяльністю. Так, Європейська комісія, у 

справах “Х. проти Нідерландів” [204] і “Х. проти Бельгії” оголосила 

неприйнятними скарги, подані двома особами, які були засуджені після Другої 

світової війни за співпрацю з ворогом за “відсутність патріотизму” і які у 

зв’язку з цим були остаточно позбавлені виборчого права [205]. У рішенні у 

справі “Ван Вамбеке проти Бельгії” Європейська комісія оголосила 

неприйнятною з тих самих підстав скаргу, подану колишнім членом СС 

(Waffen-SS), засудженим за зраду в 1945 році, який скаржився на те, що не зміг 

брати участь у виборах до Європейського парламенту в 1989 році [206]. У 

справі “Гліммервеєн і Хагенбеєк проти Нідерландів” Європейська комісія 

оголосила неприйнятними дві скарги, що стосуються відмови дозволити 

заявникам, які керували забороненою організацією, що пропагує расизм і 

ксенофобію, виставити свої кандидатури на виборах. [208]. Разом із тим у 

справі “Паксас проти Литви” ЄСПЛ дійшов висновку про диспропорційність 

обмеження відносно особи, яка була усунена з поста Президента Литви за 

процедурою імпічменту за неетичну поведінку, перевищення повноважень і 

завідомо неправдиві покази [209].  

Щодо обмежень «пасивного» виборчого права, які застосовуються до 

державних службовців з політичних підстав, у ЄСПЛ не існує єдності практики. 
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Так, Європейський суд зробив висновок про порушення статті 10 Конвенції у 

справі “Фогт проти Німеччини”, в якій заявниця, яка була державним 

службовцем, була звільнена у зв’язку з її діяльністю як члена Комуністичної 

партії Західної Німеччини. А в рішеннях у справі “Фолькмер проти Німеччини” 

[210] та  у справі “Петерсен проти Німеччини” [211] Європейський суд, 

навпаки, оголосив неприйнятними скарги, подані заявниками, які є державними 

службовцями, у зв’язку з їх звільненням на підставі того, що вони 

співпрацювали з режимом і секретними службами колишньої НДР. У зв’язку з 

цим варто також зазначити, що в рішенні у справі “Реквеньї проти Угорщини” 

Європейський суд не встановив порушення Конвенції, оскільки вважав, що 

національне законодавство дозволяло визначити категорії осіб, до яких 

застосовується обмеження (військовослужбовці, співробітники поліції і служб 

безпеки) [212]. ЄСПЛ дійшов висновку, що завдання національних судів може 

обмежуватися встановленням “індивідуалізації” обмежень. У цьому контексті 

привертає увагу рішення Суду у справі “Жданок проти Латвії”, в якому 

заявниця стверджувала про порушення статті 3 Першого протоколу у зв’язку з 

неможливістю відповідно до частини шостої статті 5 Закону 1995 року про 

вибори до національного парламенту виставити свою кандидатуру на виборах 

до парламенту Латвії на тій підставі, що вона “брала активну участь” у 

діяльності комуністичної партії Латвії [213]. Пославшись на рішення 

Європейського суду у справі “Ахмед та інші проти Сполученого Королівства”, 

влада Латвії стверджувала, що оспорюваний захід має превентивний характер. 

Водночас позбавлення “пасивного” виборчого права колишнього офіцера КДБ в 

рішенні у справі “Адамсонс проти Латвії” ЄСПЛ визнав порушенням статті 3 

Першого протоколу [214]. У рішенні у справі “Комуністична партія проти Росії” 

Європейський суд визнав, що заявники не змогли досить переконливо 

обґрунтувати свої твердження про політичне маніпулювання [215].  
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З приводу дотримання статті 14 Конвенції у взаємозв’язку зі статтею 3 

Першого протоколу у рішенні у справі “Партія свободи і солідарності проти 

Туреччини” ЄСПЛ зазначив, що відмова в наданні прямої фінансової допомоги 

партії-заявнику має об'єктивні і розумні основи і не применшує сутність права 

на вільне волевиявлення народу [216]. Про надмірну свободу розсуду судів 

стосовно скасування результатів виборів ЄСПЛ зазначив у справі “Керімлі та 

Алібейлі проти Азербайджану”, в якій визнав порушенням виборчих прав 

кандидатів у парламент Азербайджану у зв’язку зі скасуванням судами 

результатів виборів у цілому виборчому окрузі лише на тій підставі, що проти 

деяких членів дільничної виборчої комісії було порушено кримінальну справу 

[217].  Неприпустимим визнав Суд зняття кандидатур усіх кандидатів за 

списком через відмову від участі у виборах одного з трьох перших кандидатів у 

цьому списку з огляду на розбіжності у його заявах про фінансове становище у 

справі “Російська консервативна партія підприємців проти Росії” [200]. У 

рішенні у справі “Абіль проти Азербайджану” ЄСПЛ дійшов висновку про 

порушення статті 3 Першого протоколу у зв’язку з занадто широким і нечітким 

визначенням у національному законодавстві і правозастосовній практиці 

Азербайджану терміна “незаконне ведення передвиборчої кампанії” [218]. 

Таким, що порушує статтю 3 Першого протоколу, є, на думку Суду, скасування 

результатів виборів стосовно особи через застосування до неї зворотної дії 

закону [219]. Відсутність у національному законодавстві правової норми, якою 

б чітко визначалися вимоги щодо сумісності професійної і парламентської 

діяльності було  віднесено ЄСПЛ до неприйнятних обмежень виборчого права 

[220]. Суд зазначає, що статтею 3 передбачається не право перемогти на 

виборах, а право вільної і ефективної участі в них [221]. Суд в рішенні у справі 

“Пєтков та інші проти Болгарії” відніс до порушень статті 3 Першого протоколу  

неспроможність виборчих органів влади відновити прізвища кандидатів у 

депутати у виборчих списках [222].
 
ЄСПЛ такими, що порушують статтю 3 
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Першого протоколу, у рішенні у справі “Тенасе проти Молдови ” від 27 квітня 

2010 року було визнано заборону балотуватися до парламенту особам, які 

мають подвійне громадянство, у державі, де його дозволено [223]. 

Для доктрини виборчого права велике значення має рішення у справі 

“Боуман проти Сполученого Королівства” від 19 лютого 1998 року, яке 

стосується однієї з найскладніших складових виборчого законодавства – 

регулювання передвиборної агітації. З цього приводу Суд зазначив: “Вільні 

вибори і свобода вираження поглядів формують основу будь-якої 

демократичної системи. Обидва права взаємозв’язані і зміцнюють одне одного” 

[224]. У рішенні у справі “Саккомано та інші проти Італії” від 13 березня 2012 

року Суд дійшов висновку, що виборча система на основі закритих виборчих 

списків не порушує вимоги статті 3 Першого протоколу з огляду на широкі 

межі розсуду держави. Крім того, Європейський суд аналізує обмеження 

виборчих прав відповідно до притаманного Конвенції критерію законності, 

згідно з яким закон, який встановлює обмеження виборчого права, повинен 

відповідати мінімальним стандартам якості, таким як ясність, точність і 

передбачуваність. Так, у рішенні у справі “Сеїдзаде проти Азербайджану” від 3 

грудня 2009 року закріплено принцип, за яким норма вважається 

передбачуваною, якщо її сформульовано з достатньою точністю, яка дає 

можливість особі регулювати свою поведінку [220]). 

Суд звертає увагу, що під час організації і проведення виборів поруч із 

порушеннями статті 3 Першого протоколу можуть бути порушення і інших 

статей Конвенції. Так, у рішенні у справі “Сейдіч і Фінчі проти Боснії і 

Герцеговини” ЄСПЛ зазначив, що дискримінація, заснована виключно на 

національності особи, не може бути об’єктивно виправданою в сучасному 

демократичному суспільстві [225]. З урахуванням зазначених рішень ЄСПЛ 

вважається актуальною уніфікацію Верховною Радою України всього 

національного виборчого законодавства шляхом прийняття виборчого кодексу.  
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2.4. Надання консультативних висновків з правових питань 

 

Відповідно до положень статей 47-49 Європейської конвенції Суд має 

юрисдикційні повноваження надавати за запитом Комітету Міністрів Ради 

Європи консультативні висновки з правових питань, які стосуються тлумачення 

Конвенції та Протоколів до неї. З урахуванням вимог статті 47 Конвенції, до 

тексту якої було мплементовано положення Протоколу № 2 від 06 травня 1963 

року [40], умовами надання таких висновків є: а) наявність відповідного запиту 

Комітету Міністрів Ради Європи; б) консультативні висновки повинні 

стосуватися правових питань, які стосуються тлумачення Конвенції та 

Протоколів до неї; в) такі висновки не поширюються на питання, що стосуються 

змісту чи обсягу прав і свобод, визначених у розділі 1 Конвенції та Протоколах 

до неї, чи на будь-які інші питання, які Суд або Комітет Міністрів може 

розглядати внаслідок будь-якого провадження, що може бути порушене 

відповідно до Конвенції; г) рішення Комітету Міністрів про подання запиту 

щодо консультативного висновку Суду ухвалюються більшістю голосів 

представників, які мають право засідати в Комітеті. На відміну від тлумачення і 

застосування Конвенції, надання консультативних висновків є проявом 

консультативної компетенції Суду при вирішенні питань права, а не вирішення 

конкретного судового спору.  

Слід зазначити, що консультативна юрисдикція Суду визначає 

умотивованість консультативних висновків, що знайшло відображення в статті 

49 Конвенції: а) консультативні висновки мають бути вмотивовані; б) якщо 

консультативний висновок повністю або частково не виражає одностайної 

думки суддів, кожний суддя має право викласти окрему думку; в) 

консультативні висновки передаються Комітетові Міністрів Ради Європи [18]. 
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Згідно зі статтею 55 Європейської конвенції Суд має повноваження 

самостійно встановлювати правила і визначати процедури розгляду 

консультативних запитів Комітету Міністрів Ради Європи. Так, у разі 

надходження консультативного запиту від Комітету Міністрів до ЄСПЛ, 

останній обов’язково з’ясовує, чи відповідає такий запит його компетенції. 

Важливою особливістю розгляду консультативного запиту є те, що він 

розглядається на пленарному засіданні Суду та оформлюється у формі його 

консультативного висновку, який надсилається Комітету Міністрів.  

Слід зазначити, що незважаючи на тривале існування цієї компетенції, 

лише 12 лютого 2008 року надав перший консультативний висновок, який 

стосувався питань списків кандидатів, поданих від держав-учасниць Конвенції 

для обрання суддями ЄСПЛ. З точки зору визначення меж юрисдикції ЄСПЛ є 

його консультативний висновок щодо обрання судді ЄСПЛ від України. Як 

відомо, 15 липня 2009 року Комітет Міністрів Ради Європи звернувся до ЄСПЛ 

за консультативним висновком з наступних питань: 

1. (а) Чи може список з трьох кандидатів, номінованих державою для 

виборів судді європейського суду з прав людини ві цієї держави та поданий до 

Парламентської Асамблеї Ради Європи, бути відкликаний та змінений новим 

списком з трьох кандидатів? Якщо так, чи існує обмеження в часі? (б) Чи 

можуть кандидати з відкликаного списку вважатися номінованими державою у 

значенні статті 22 Європейської конвенції? (с) Чи зобов’язана Парламентська 

Асамблея розглядати новий список кандидатів, поданий державою в замін 

відкликаного списку?  

2. (а) Якщо один або більше кандидатів із списку, поданого до 

Парламентської Асамблеї державою відкликає свою кандидатуру до 

голосування Асамблеяїєю по цьому списку, чи зобов’язана держава за 

Конвенцією подати додаткового кандидата чи кандидатів для того, щоб 

доповнити список, або вона має право подати новий список? (б) Чи прушують 
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умови, зазначені в параграфах 1 і 2 додатку до Резолюції ПАРЄ 1432 (2005), 

компетенцію асамблеї розглядати список або прізвище в цьому списку на основі 

критеріїв, перерахованих в статті 21 Конвенції? 

22 січня 2010 року був оприлюднений консультативний висновок ЄСПЛ. 

Суд розглянув усі поставлені перед ним питання крім одного. Він виніс за 

рамки розгляду питання 2 (б) як таке, що знаходиться поза межами 

консультативної юрисдикції Суду. Дане питання стосувалося відповідності 

Резолюції ПАРЄ 1432 (2005) [227] Конвенції. Саме через різне тлумачення 

додатку до цієї Резолюції точився спір між Україною і ПАРЄ.  Проаналізувавши 

представлені урядами судження, ЄСПЛ зазначив недоцільність надання 

державам-учасникам Конвенції необмеженого права будь-коли відкликати 

список без жодних умов, так як це несумісно з нормальною процедурою 

проведення виборів. В основу розгляду питання 1 (а) щодо можливості 

відкликання списку кандидатів після подання його до ПАРЄ Суд поклав 

засадничий принцип збереження балансу повноважень сторін. На його думку, 

сторони, що беруть участь у процесі обрання судів, – держави-учасники 

Конвенції і Парламентська Асамблея - не повинні використовувати свої 

повноваження на шкоду повноважень іншої сторони. Відтак, держави – 

учасники мають повну свободу у справі формування своїх списків та вирішення 

питання щодо їх повної або часткової заміни чи відклику тільки на початковому 

етапі процедури, тобто на стадії національної поцедури відбору кандидатів. При 

цьому, відбіркові процедури повинні організовуватись так, щоб дати 

можливість відібрати кандидатів, які б відповідали вимогам статті 21 Конвенції. 

Будь-яка можливість наступного відклику списків порушує баланс прав сторін і 

перешкоджає своєчасності процедури виборів судді Парламентською 

Асамблеєю. Остаточна відповідь на питання 1 (а) у консультативному висновку 

звучить так: “Високі Договірні Сторони можуть відкликати і замінити список 

кандидатів на посаду судді до Суду, але тільки за умови, що вони роблять це до 
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терміну, встановленого для подання списку до Парламентської Асамблеї. Після 

цієї дати, Високі Договірні Сторони не будуть більше мати право відкликати 

свої списки”. Згідно цього висновку Суду Україна повинна була доповнити 

перший список, з якого вибув п. Мармазов, новим кандидатом. З урахуванням 

такого висновку, вважамо, що положення п. 1 додатку до Резолюції ПАРЄ 1432 

(2005), який дозволяє державам у виняткових випадках ініціювати відкликання 

списків після їх представлення ПАРЄ, потребують змін з метою їх приведення у 

відповідність з Конвенцією та зазначеним консультативним висновком ЄСПЛ.  

У 2004 році ЄСПЛ відповідною ухвалою оголосив відсутність компетенції 

надавати консультативний висновок щодо Рекомендації 1519 (2001) ПАРЄ про 

співіснування Конвенції з прав людини і основних свобод СНД та Конвенції.  

Необхідність підвищення ефективності судового захисту прав і свобод 

людини і громадянина в Україні потребує подальшого вдосконалення 

консультативної юрисдикції ЄСПЛ. Важливим кроком у цьому є підписання 

Україною та підготовка до ратифікації Протоколу № 16 до ЄКПЛ щодо 

розширення консультативної юрисдикції Суду, у ст. 1 якого визначено, що 

Високі Договірні Сторони можуть звертатися до ЄСПЛ з клопотанням про 

надання їм консультативних висновків стосовно питань, пов’язаних із 

тлумаченням та застосуванням прав і свобод, встановлених цією Конвенцією та 

Протоколами до неї. У частинах 2 та 3 цієї статті Протоколу зазначається, що 

національні суди чи трибунали можуть звертатись до ЄСПЛ з проханням про 

надання їм  таких консультативних висновків, але виключно щодо справ, які  

перебувають у їх провадженні, та з наданням відповідної правової та 

фактологічної інформації щодо справи, яка перебуває на їх розгляді.  

 Рішення щодо подальшого розширення консультативної юрисдикції 

ЄСПЛ, яка знайшла своє втілення  з підготовкою та прийняттям такого 

міжнародно – правового акту, як Протокол №16 до Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, пов’язана з роботою Брайтонської 
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конференції, під час роботи якої держави-члени Ради Європи вказували на 

необхідність запровадження в Конвенції додаткового повноваження ЄСПЛ 

щодо підготовки та надання таких висновків [228, § 12, п. d]. При поданні на 

ратифікацію цього Протоколу необхідно врахувати, що відповідно до частини 

сьомої статті 9 Закону України “Про міжнародні договори України” [127] його 

виконання потребує внесення змін та доповнень до чинних законів України з 

питань організації та здійснення судової процесуальної діяльності, зокрема, до 

Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Кодексу адміністративного 

судочинства України та інших процесуальних законів.  

На практиці можуть виникати питання щодо визначення підстав 

звернення до ЄСПЛ, наприклад, на основі такого критерію, як “складність 

справи”, оскільки таке поняття через відсутність критеріїв “складності” носять 

відносний, абстрактний характер. Вважаємо, що критеріями звернення 

відповідних національних судів до ЄСПЛ можуть бути: а) неоднаковість 

використання норм матеріального і процессуального права національними 

судами; б) відсутність правових позицій вищих судів, або верховного чи 

конституційного суду (в залежності від типу судово – правової системи тієї чи 

іншої держави – учасниці Конвенції) із порушеного питання.    

Слід зазначити, що зазначена в Протоколі № 16 процедура надання за 

ініціативою національних судів держав-членів Ради Європи консультативних 

висновків, схожа на процедуру преюдиціального запиту (renvoi prejudiciel), яка 

існує в праві Європейського Союзу, і яка дозволяє національному суду держави-

члена ЄС звертатись із запитом до Суду Європейських співтовариств про 

тлумачення європейського права в контексті розгляду тієї чи іншої судової 

справи.  Юрисдикція Суду ЄС тлумачити право Співтовариства визначена 

статтею 234 Договору про Європейське Співтовариство. Виходячи зі змісту цієї 

статті Суд ЄС наділений юрисдикцією відповідати на запити, які стосуються 

будь-якого питання права Співтовариства. Вважаємо, що досвід роботи Суду 
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ЄС щодо розгляду та вирішення преюдиціальних запитів може бути 

використаний при наданні консультативних висновків ЄСПЛ.     

 

Висновки до розділу 2. 

 

1. Під міжнародно – правовим механізмом реалізації юрисдикції 

Європейського Суду з прав людини слід розглядати систему міжнародно – 

правових засобів (інструментів), визначених Європейською конвенцією, 

спрямованих на забезпечення відновлення порушених прав і свобод, 

відшкодування або компенсації заподіяної шкоди в повному обсязі.  

Механізм  реалізації юрисдикції Європейського Суду передбачає певну 

систему процесуальних форм її реалізації. У системі форм реалізації юрисдикції 

Суду основними виступають судові провадження, які врегульовані ст.ст. 32, 33 

та 34 Європейської конвенції. Процесуальною формою реалізації юрисдикції 

ЄСПЛ є судові рішення. Відповідно до статей 47-49 Конвенції Суд може 

надавати консультативні висновки за запитом КМРЄ. Механізм  реалізації 

юрисдикції Суду охоплює як міжнародний, так і національний рівні, оскільки  

право звернення за захистом порушених прав та інтересів до ЄСПЛ не є 

безумовним. Одним із основних умов реалізації права на захист в ЄСПЛ є умова 

використання усіх необхідних національних засобів правового захисту.  

2. В статті 32 визначено, що юрисдикція Суду поширюється на всі 

питання тлумачення і застосування Конвенції та Протоколів до неї, подані йому 

на розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 Європейської конвенції. 

Юрисдикційна діяльність Європейського суду є основою формування його 

прецедентного права. З метою усунення системних та структурних проблем в 

національних правових системах Судом визначено загальні стандарти судового 

захисту, а також запроваджено процедуру прийняття  “пілотних рішень”. 
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3. Європейська конвенція утворює певний герменевтичний механізм 

правотлумачної діяльності Суду. Принципи та способи тлумачення норм 

Конвенції відкривають перед загальною теорією міжнародного права нові 

підходи до тлумачення норм права, сприяють більш широкому визначенню 

положень Конвенції, впливають на зміну кола суб’єктів офіційного тлумачення. 

При тлумаченні Конвеннції і Протоколів до неї правові позиції Суду мають 

прецедентний характер. Європейський суд констатує наявність в своїх рішеннях 

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

dictum (попутно сказано), при цьому називаючи свої правові позиції case-law 

(прецедентним правом).  

Необхідність підвищення ефективності судового захисту прав і свобод 

людини і громадянина в Україні  потребує подальшого вдосконалення 

юрисдикції ЄСПЛ, зокрема шляхом ратифікація Україною підписаного 

Протоколу № 16 до Конвенції щодо розширення компетенції ЄСПЛ стосовно 

надання консультативних висновків з принципових питань, що стосуються 

тлумачення або застосування  прав і свобод, визначених у Конвенції та 

Протоколах до неї, за зверненням вищих судів Високих Договірних Сторін. 

4. Юрисдикційні повноваження Суду щодо застосування Конвенції 

слугують, перш за все, втіленню таких принципів Ради Європи, визначених у 

статті 3 Статуту Ради Європи, як верховенство права та здійснення прав людини 

і основоположних свобод, а також забезпеченню правової визначеносіт та 

єдності у  застосуванні європейського права. 

Практика Європейського суду щодо застосування Конвенції відбиває 

фундаменталізацію правової системи Ради Європи, її інтегративну 

направленість. З урахуванням такого аспекту правової системи Ради Європи, як 

стандарт судового захисту прав людини, зроблена доктринальна оцінка 

наявності в правовому полі Ради Європи такого явища, як правова фрагментація 

судового захисту, на зменшення якої направлена юрисдикційна діяльність 
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Європейського суду, а також діяльність держав-членів Ради Європи  щодо 

внесення змін до Конвенції та прийняття додаткових протоколів до неї.  

Юрисдикція Європейського суду щодо розгляду міждержавних справ 

підкреслює ефективність цього міжнародно – правового механізму як загалом, 

так і при його використанні для захисту національних інтересів України. З 

практики ЄСПЛ випливає важливий правовий прецедент, відповідно до якого 

Суд дотримується такої правової позиції, коли відповідальність за порушення 

прав людини покладається на державу, яка фактично контролює відповідну 

територію, зокрема, окуповану або анексовану.  

З метою підвищення ефективності діяльності ЄСПЛ пропонується 

доповнити ст. 33 Конвенції таким положенням: “У міждержавних справах спір з 

приводу застосування цієї Конвенції може бути переданий до Європейського 

суду, якщо його не вдалося вирішити шляхом переговорів і процедур, 

передбачених Конвенцією на вимогу однієї зі сторін спору, якщо сторони не 

домовилися про інший спосіб врегулювання. Про звернення до ЄСПЛ держава – 

позивач попередньо повідомляє державу, проти якої подано заяву.” 

5. Надання ЄСПЛ консультативних висновків є проявом його 

консультативної компетенції при вирішенні питань права, а не вирішення 

конкретного судового спору.  

Аналіз механізму реалізації консультативної юрисдикції ЄСПЛ засвідчує 

необхідність її розширення шляхом ратифікації Протоколу № 16 до Конвенції 

щодо надання консультативних висновків ЄСПЛ за зверненням вищих судів 

держав-учасниць Європейської конвенції. Разом з цим, звертається увага на 

тому, що Суд може перетворитися з органу, що здійснює тлумачення  та 

застосування Конвенції, на орган, що претендує також на опосередковане 

тлумачення норм національного права.  
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РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 

ЛЮДИНИ НА ПРАВО І ІНСТИТУТИ РАДИ ЄВРОПИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ 

ПРАВОВІ СИСТЕМИ 

 

3.1. Вплив рішень Європейського Суду з прав людини на право та 

інститути Ради Європи 

 

Динамичні процеси глобалізації змушують більшість впливових 

міжнародних організацій реагувати належним чином на відповідні виклики 

сьогодення з метою підвищення ефективності та якості виконання існуючих 

завдань. У цьому контексті Рада Європи не є виключенням. За період 

функціонування Ради Європи сформувалася її правова система, в основі якої 

знаходяться принципи міжнародного універсального права, загальноєвропейські 

закономірності та цінності, пов’язані з впровадженням у практику ідеї “єдиної 

стабільної Європи”. Подальше вдосконалення правової системи Ради Європи 

відбувається під впливом як діяльності безпосередньо її правових інститутів, 

зокрема, Європейського суду, так і дальності її держав-членів. Як зазначав 

постійний представник України при Раді Європи М. Точицький, “на сьогодні ми 

маємо більш обнадійливу ситуацію із реформування такої важливої інституції 

як Рада Європи. І не тому, що вона є менш важливою для глобальних процесів, 

ніж ООН. А перш за все тому, що країни – члени Ради Європи вже спромоглися 

реалізувати абсолютно конкретні реформаторські кроки… Мається на увазі 

представлена “Стратегія 2020”, яка, зокрема, передбачає утворення єдиного 

простору на Європейському континенті, який ґрунтуватиметься на спільних 

цінностях, які мають об’єднувати, а не розділяти” [229, c. 293-294]. 

Проблеми реформування системи захисту прав людини докладно 

обговорювалися на Конференції високого рівня, що відбулася в Інтерлакені 18-

19 лютого 2010 року за ініціативою швейцарського головування в Комітеті 
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Міністрів Ради Європи, за результатами якої була прийнята Декларація, яка 

визначила План дій як інструмента політичної орієнтації у процесі, 

спрямованому на забезпечення довгострокової ефективної системи Конвенції. 

Реформування Ради Європи здійснюється у кількох основних площинах, 

зокрема: а) запровадження більш ефективного управління діяльністю 

організації, яке, крім іншого, передбачає більш прозоре та зрозуміле 

формування бюджету й посилення якості внутрішнього аудиту за діяльністю 

організації; б) масштабному перегляді програм діяльності Ради Європи з метою 

зосередження на тих сферах, які здійснюють найбільш позитивний вплив на 

життєдіяльність держав-членів; в) внутрішній реорганізації, яка передбачає 

глибинне реформування Секретаріату РЄ; г) реформування Європейського суду 

з прав людини для збереження його унікальної ролі та забезпечення його 

ефективності. Подальший розвиток структури Ради Європи, таких її 

структурних частин, як інституційна, нормативна та функційна [230, с. 65; 231] 

здійснюється під впливом діяльності ЄСПЛ, необхідності підвищення 

ефективності та якості його роботи щодо судового захисту прав, свобод та 

інтересів громадян, прав та інтересів держав-членів.  

ЄСПЛ підтвердив автономний характер правопорядку Ради Європи, 

розвинув доктрину застосування таких її основоположних принципів, як 

принцип верховенства права, принцип здійснення прав людини, а також 

принцип ефективного співробітництва в досягненні мети Ради Європи. 

Розглядаючи право Ради Європи у якості окремої самостійної системи норм 

права, які визначають її зміст, слід зазначити, що найбільш значущими 

компонентами цієї системи виступають: а) договірне право; б) норми, прийняті 

органами Ради Європи; в) прецедентне право. У системі права Ради Європи 

також виокремлюється такий структурний компонент, як конвенційне право, під 

яким розуміється, насамперед, сукупність положень, стандартів ЄКПЛ і 

протоколів, що її доповнюють, та особливістю якого є різноплановий характер 
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його норм; воно містить норми як договірного, так і прецедентного права, як 

матеріального, так і процесуального права [232, с. 99]. Здійснюючи тлумачення 

і застосування Конвенції Європейський суд створює прецедентне право і таким 

чином своєю практикою безпосередньо впливає на зміст та подальший розвиток 

права Ради Європи. Крім цього, оскільки Європейська конвенція є центральним 

компонентом не тільки в системі права Ради Європи, а й у системі 

європейського права в цілому, вона має статутний характер [7, с.26-30], 

Європейський суд, впливаючи на розвиток норм Конвенції, таким чином 

активно сприяє і подальшому розвитку первинного права Ради Європи. 

Європейський суд активно впливає на розвиток міжнародного права, на 

підвищення ефективності норм міжнародного права прав людини, на успішну 

реалізацію норм Європейської конвенції. Визначення ефективності норми 

міжнародного права є можливим на таких основних етапах міжнародно – 

правового регулювання, як правотлумачення та правореалізація. При розгляді 

питань ефективності норм міжнародного права останнім часом значна увага 

приділяється саме процесу реалізації правових норм. 

Як відомо, Європейська конвенція разом із правозастосувальною 

практикою Суду утворюють конвенційну систему захисту прав людини в Раді 

Європи. Вимога Конвенції щодо визнання обов’язковості юрисдикції ЄСПЛ 

створюють передумови для значного впливу Суду як на право Ради Європи, так 

і інститути цієї міжнародної організації. Європейський суд, виступаючи 

ключовим елементом контрольного інституціонального механізму, вживає усіх 

необхідних юрисдикційних заходів належного дотримання вимог Конвенції. 

Колишній Президент ЄСПЛ Л. Вільдхабер під час відкриття чергового судового 

року у січні 2007 року у своєму виступі охарактеризував ЄСПЛ як символ і 

практичне втілення ідеала суспільства, в якому “сімейний союз ефективної 

демократії і панування права забезпечівають політичну стабільність і 

економічне процвітання разом із самореалізацією індивідів” [233]. Контрольний 
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механізм Конвенції справедливо визнається найбільш ефективним контрольним 

інституціональним механізмом в сфері прав людини [234, с.3-5].  

Ефективність впливу ЄСПЛ на правову систему Ради Європи  та розвиток 

міжнародного права обумовлена як історичним, так і культурними, 

юридичними та структурними передумовами. Важливим при розгляді впливу 

діяльності Суду на інститути Ради Європи є врахуванням його ролі і місця в 

інституційній системі РЄ, визначення його юрисдикційних повноважень. Як 

нами зазначалось раніше ЄСПЛ не є статутним органом Ради Європи, він 

виступає у якості її конвенційного органу. Але це зовсім не означає, що він не є 

її інституційним органом. Тому не можна погодитись з позицією окремих 

авторів, які вважають, що Суд не є органом цієї міжнародної організації [234, 

с.4]. Широка компетенція дозволяє ЄСПЛ тлумачити і застосовувати Конвенцію 

у відповідності з її “духом”, застосовувати Конвенцію як “живий організм”.  

За часи діяльності Європейський суд здобув визнання та авторитет як 

серед інституцій Ради Європи, держав-членів Ради Європи, але і у всьому світі. 

Суддя ЄСПЛ у відставці професор В.Г. Буткевич, аналізуючи здобутки Суду,  

підкреслює, що “рішення ЄСПЛ вплинули на демократизацію країн 

Центральної і Східної Європи, на діяльність ООН (де його рішення стали 

предметом серйозного аналізу), на судові установи інших регіонів (наприклад, 

Міжамериканський суд з прав людини), на десятки країн поза європейським 

континентом, в яких практика посилання на рішення ЄСПЛ стало майже 

правилом” [235, с.67]. Професор Бехруз Х. справедливо зазначає, що заснована 

на Конвенції європейська система захисту прав людини вплинула також на 

сучасне їх бачення в ісламському світі. Це отримало конкретне вираження в 

ухваленні ряду міжнародно-регіональних актів… У цьому напрямі необхідно 

назвати такі документи, як Загальна ісламська декларація прав людини 1981 р., 

Каїрська декларацію з прав людини в ісламі 1990 р. і Арабська хартія прав 

людини 1994 р. [236, с. 114-115].  
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Значні позитивні досягнення в роботі ЄСПЛ стали можливими перш за 

все завдяки зусиллям статутних органів Ради Європи – Комітету Міністрів Ради 

Європи та Парламентській Асамблеї Ради Європи, а також таких органів, як 

Європейська комісія “За демократію через право” (Венеціанська комісія), яка, 

наприклад, тільки з 1992 р. по 1997 р., коли Україна стала нарешті 

повноправним членом Комісії, прийняла 6 висновків та більше 30 коментарів та 

інших документів стосовно України, більшість з яких стосувалося розробки 

нової Конституції України. Спостерігається взаємний вплив Європейського 

суду з прав людини та інших органів Ради Європи. Успішна взаємодія Суду та 

інших органів Ради Європи стала можливою завдяки утворенню ефективної 

правової системи Ради Європи. На нашу думку, можна казати про утворення в 

рамках Ради Європи певного правового режиму, активну участь в утворенні 

якого приймає Європейській суд. Так, Європейський комітет з соціальних прав 

(ЄКСП), який відповідно до положень Європейської соціальної хартії 1961 року  

(Україна ратифікувала цю Хартію 14 вересня 2006 року у редакції 1996 року – 

О.Б.), є гарантом прав, визнаних у цієї Хартії, здійснює тлумачення і 

застосування Хартії у світлі міжнародних інструментів, основними серед яких 

виступають Європейська конвенція та практика ЄСПЛ. Як зазначає Голова 

ЄКСП професор П.Кончар, такий підхід має дуже багато позитивних сторін: він 

надає вагу здійсненому ЄКСП обґрунтуванню, забезпечує динамічність і 

інноваційність процесу тлумачення положень Хартії, підтримує статус ЄКСП як 

органу із захисту прав людини, а також у загальному сенсі підкреслює 

неподільність прав людини [237]. У своїх рішеннях, особливо по колективним 

скаргам, ЄКСП часто посилається на рішення Європейського суду. При цьому, 

ЄКСП застосовує рішення Європейського суду не тільки з метою роз’яснення 

своїх загальних принципів тлумачення, а й з метою визначення змісту певних 

матеріальних положень Хартії. У справі Word organisation against Torture v. 

Greece ЄКСП послався на кілька рішень ЄСПЛ проти Обєднаного Королівства, 
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щоб витлумачити статтю 17 Хартії як таку, що забороняє застосування тілесних 

покарань щодо дітей, у тому числі й у сімейному оточенні [238]. У справі 

Autism-Europe v. France ЄКСП посилався на рішення Європейського суду у 

справі Thlimmenos v. Greece, пояснюючи, що недискримінацією у Хартії слід 

розуміти як захист права бути іншим і гарантування матеріальної рівності [239]. 

ЄСПЛ, у свою чергу, широко використовує документи органів Ради 

Європи, зокрема Венеціанської комісії, та посилається на них у 

правозастосовній діяльності. У рішенні у справі “Буланов та Купчик проти 

України” від 9 грудня 2010 року ЄСПЛ зазначив, що заявників не тільки 

позбавили права на доступ до суду, а й підірвали авторитет судової влади в 

Україні. У своїх аргументах Суд застосував Спільний Висновок Венеціанської 

комісії та Генерального директорату з прав людини та правових питань Ради 

Європи від 15 жовтня 2010 р. щодо Закону України “Про судоустрій і статус 

суддів” від 7 липня 2010 року [240].  

Процедурні гарантії забезпечення ефективності впливу ЄКПЛ на 

інститути Ради Європи забезпечують такі принципи права Ради Європи, як 

принцип верховенства права та принцип здійснення прав людини і 

основоположних свобод, які закріплені в статті 3 Статуту Ради Європи [16]. В 

цієї статті зазначається, що заначені принципи обов’язково повинен визнати 

кожний член Ради Європи. Так, наприклад, в Україні відповідно до статті 8 

Основного закону держави визначена дія принципу верховенства права без 

визначення меж та механізмів його дії [1]. Вважаємо, що зазначені принципи є 

визначальними також як при формуванні, так і діяльності інститутів Ради 

Європи. Слід зазначити, що в статті 3 Статуту Ради Європи визначено і 

принцип ефективного співробітництва в досягненні мети Ради, визначеної у 

главі 1, а саме – досягнення більшого єднання між її членами для збереження та 

втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також 

сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу [16]. Вважаємо, що і 
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зазначений принцип у повному обсязі розповсюджується на інститути Ради 

Європи. Слід зазначити, що в Статуті Ради Європи та Конвенції безпосередньо 

не визначений принцип прямої дії норм права Ради Європи. Вважаємо, що 

оскільки не в усіх правових системах держав-членів Ради Європи  закріплений 

примат європейського або міжнародного права, це може створювати певні 

проблеми при виконанні рішень як ЄСПЛ, так і інших відповідних органів Ради 

Європи. Разом з цим Конвенція є міжнародним договором і на неї 

розповсюджується принцип lex posteriori derogate leggi priori. Крім цього, 

окремі держави визнали не тільки Конвенцію, а і практику Суду у якості 

джерела права. У зв’язку з цим представляє певний інтерес вирішення питання 

щодо статусу наднаціонального права в Європейському Союзі, де ще у 1964 

році Суд ЄС спочатку виніс рішення  у справі “Costa v. E.N.E.L.”, відповідно до 

якого передача державами від своїх правових систем правовій системі 

Співтовариства своїх прав та обов’язків, які виникають на підставі установчого 

Договору, веде за собою постійне обмеження їх суверенних прав, над котрими 

не можуть превалювати жодні наступні односторонні акти, які є несумісними з 

основами Співтовариства [241, P.585], а потім в рішенні у справі “Simmental” 

закріпив пріоритет права ЄС, а саме зазначив, що: ”у відповідності до принципу 

пріоритету права Співтовариства, співвідношення між приписами установчого 

Договору та актами інститутів, що підлягають безпосередньому застосуванню, з 

одного боку, та національним правом, з іншого боку, є таким, що з моменту 

вступу в силу даних положень вони не тільки автоматично роблять такою, що 

не підлягає застосуванню будь яку діючу норму національного права, яка їм 

суперечить, але також перешкоджає законному прийняттю нових національних 

законодавчих актів, у тій мірі, в якій вони будуть несумісними із приписами 

Співтовариства” [242, P.629]. Таким чином, Суд ЄС встановив, що 

невідповідність національного права праву Співтовариства повинно не тільки 

призводити до автоматичного незастосування першого, але й має запобігати 
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прийняттю нових національних законів, які б були невідповідними нормам 

наднаціонального права ЄС. Вважаємо, що невідповідність норм національного 

права праву Ради Європи не означає їх автоматичного скасування, а лише те, що 

ці норми не можуть підлягати застосовуванню. Слід враховувати і те, що ЄСПЛ 

не має повноважень тлумачити або скасовувати норми національного 

законодавства держав-учасниць Конвенції. Принцип прямої дії остаточних 

рішень Суду встановлює найбільш вигідну для досягнення цілей Ради Європи 

взаємодію права Ради Європи з національним правом держав-членів РЄ.  

Слід зазначити, що пряма дія норм не є характерною для міжнародного 

публічного права, оскільки, як вирішив Міжнародний Суд ООН, сторони 

міжнародного договору можуть за бажанням наділяти деякі його положення 

прямою дією [243, P.17], але це є виключенням. В європейському ж праві – це 

положення стало принципом, що свідчить про унікальність правової системи 

Ради Європи. Виходячи з наведеного, на нашу думку, можна стверджувати, що 

принцип верховенства права, принцип здійснення прав людини і 

основоположних свобод, а також принцип прямої дії європейського права  є 

одними із основоположних засад правової системи Ради Європи. Розвиток 

зазначених принципів, а також масштабна діяльність ЄСПЛ у вирішенні 

проблем судового захисту прав і свобод людини і громадянина суттєво впливає 

не тільки на демократизацію країн Європи, але і на  подальше підвищення 

ефективності діяльності контрольного механізму Ради Європи, на її правову 

систему. Вважаємо, що Європейський суд, здійснюючи тлумачення та 

застосування Конвенції, впливає на процес конституціоналізації інтеграційного 

правопорядку в рамках Ради Європи, який носить наднаціональний  характер. 

Під конституалізацією розуміється процес, за яким Рада Європи  

еволюціонувала від сукупності домовленостей, які є обов’язковими для держав-

членів, до певного правового режиму. Як відомо, термін “наднаціональність” 

отримав широкого вжитку в міжнародно – правовій доктрині в другій половині 
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XX ст. Вважається, що одним із перших офіційних документів, у тексті якого 

згадувався зазначений термін у якості політико–правової категорії, стала 

Резолюція Європейського конгресу 1948 року, ухвалена за підсумками з’їзду 

громадських рухів, які виступали за об’єднання повоєнної Європи. У тій частині 

Резолюції, що ініціювала підготовку документа із захисту прав людини на 

загальноєвропейському рівні, зазначалося: “Для забезпечення прав людини 

необхідно створити наднаціональний орган, наділений юрисдикційними 

повноваженнями, …до якого матимуть доступ фізичні і юридичні особи” 

Цілком справедливим є твердження, що йшлося про майбутню конвенцію про 

захист прав людини і основоположних свобод, ухвалену в межах Ради Європи в 

1950 р. і, відповідно, про Європейський суд з прав людини як найважливішу 

складову її контрольного механізму [244, c.384].  

Аналіз роботи Європейського суду вказує як на зростання його 

авторитету у світі, так і на те, що він стикається з певними проблемами в 

діяльності. Статистика надходження та розгляду справ в ЄСПЛ завідчуе, що у 

Суді накопичилася значна кількість нерозглянутих справ (як на стадії 

визначення прийнятності, так і на стадії розгляду справ по суті), що, як зазначає 

професор С.В. Ківалов, “підриває впевненість в ефективності системи та 

порушує важливий принцип судочинства – розгляд справи у розумний термін” 

[245, с.732]. Станом на 31 грудня 2012 року в Європейському суді з прав 

людини очікували свого розгляду 128100 справ” [246]. Слід зазначити, що саме 

наявні труднощі в практиці Суду також дають підстави для вдосконалення 

контрольного механізму Конвенції. Враховуючи те, що забезпечення 

ефективності та життєздатності Європейського суду виступає одним із 

основних завдань Ради Європи, статутні органи цієї поважної міжнародної 

організації приділяють великі зусилля для “оптимізації” його діяльності. 

Так, Парламентська Асамблея Ради Європи протягом багатьох років 

приймає резолюції, адресовані державам-учасницям, та рекомендації, 
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адресовані, зокрема, Комітету Міністрів Ради Європи з метою забезпечення 

внутрішньої та зовнішньої підтримку та участі у вирішенні проблем діяльності 

ЄСПЛ. Моніторинговий комітет ПАРЄ відповідно до свого мандату здійснює 

контроль за дотриманням рішень Європейського суду з прав людини. Комітет з 

юридичних питань та прав людини ПАРЄ регулярно звертається в своїх 

доповідях до проблем ефективності реалізації норм ЄКПЛ та виконання рішень 

Європейського суду, а також зазначає структурні недоліки у цьому.  

Комітет Міністрів Ради Європи відповідно до вимог пункту 2 статті 46 

Європейської конвенції здійснює нагляд за виконанням остаточних рішень 

Суду, а також організовує роботу щодо підготовки проектів протоколів щодо 

внесення змін до Конвенції (наприклад, дає доручення Керівному комітету з 

прав людини (CDDH) та його допоміжним органам щодо підготовки пропозицій 

стосовно поправок до Конвенції), схвалює протоколи до Конвенції та здійснює 

інші заходи щодо життєдіяльності ЄСПЛ. Слід зазначити, що саме під впливом 

стану розгляду та вирішення справ в Європейському суді та з метою його 

суттєвого покращення були організовані та проведені останнім часом Ізмірська, 

Інтерлакська та Брайтонська конференції високого рівня, на яких були 

розглянуті питання майбутнього ЄСПЛ та відпрацьовані конкретні заходи з 

реформи контрольного механізму Ради Європи.  

Сучасний етап реформи контрольного механізму Ради Європи 

характеризується реалізацією змін до Конвенції, внесених протоколом № 14, а 

також, у разі набуття чинності, протоколами №№ 15 та 16 до Конвенції. Так, 

зокрема, Протоколом № 14 в пункті 3 статті 35 Конвенції були запроваджені 

істотні зміни критерію прийнятності скарги, а саме доповнено цю норму 

реченням: “Суд оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, якщо 

він вважає… що заявник не зазнав значних збитків, якщо тільки принцип поваги 

прав людини, як визначено у Конвенції та протоколах до неї, не вимагає 

розгляду заяви по суті й за умови, що на цій підставі не може бути відмовлено у 
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розгляді жодної справи, яку не було належним чином розглянуто 

внутрішньодержавним судом” [247]. На думку Суду це положення є 

співзвучним з принципом субсидіарності, який відображено у статті 13 

Конвенції, та який вимогає наявності ефективного внутрішньодержавного 

засобу правового захисту. Разом з цим, на наш погляд, виникає питання щодо 

визначення поняття “суттєвий збиток”. Також, відповідно до пункту 2 статті 20 

Протоколу № 14 до Конвенції з 1 червня 2012 року право застосовувати нові 

критерії прийнятності отримали одноособово судді ЄСПЛ, що, з одного боку, 

значно прискорить прийняття рішень щодо неприйнятності скарг, ніж їх 

прийняття комітетами та палатами Суду. З іншого боку, розширення критеріїв 

визнання заяви неприйнятною може призвести до розмивання системи захисту 

прав людини, оскільки відхилення заяви без розгляду справи по суті може 

вважатись таким, що не відповідає стандартам судового захисту, що може 

викликати занепокоєння громадян, які потребують захисту.      

Згідно Протоколу № 15 до Конвенції (п. 1 ст. 35) передбачено скорочення 

терміну подання скарги до ЄСПЛ, з шести до чотирьох місяців [248].  

З набранням чинності Протоколу № 16 до Європейської конвенції [249] 

начно буде розширена юрисдикція Європейського суду щодо надання 

консультативних висновків, які планується здійснювати не тільки за запитом 

КМ Ради Європи, а і за запитами верховних (вищих) судів держав-членів Ради 

Європи. Важливим є реалізація положень Брайтонської декларації щодо 

запровадження процедури подання скарги до ЄСПЛ он-лайн через інтернет. 

З урахуванням проблемних питань щодо виконання рішень 

Європейського суду з прав людини на національному рівні вважаємо у 

майбутньому надати Суду юрисдикційні повноваження щодо нагляду за 

виконанням остаточних рішень ЄСПЛ, що потребуватиме внесення змін до 

пункту 2 статті 46 Європейської конвенції. Зараз ці повноваження віднесені до 

компетенції Комітету Міністрів Ради Європи. На наше переконання таке 
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рішення буде сприяти не тільки прискоренню виконання остаточних рішень 

Суду і тим самим підвищить ефективність судового захисту прав людини і 

громадянина, але і відповідатиме доктрині судового захисту, відповідно до якої 

елементами механізму судового захисту є не тільки надання можливості 

звернення до суду, розгляд справи по суті та усунення судових помилок, а і 

виконання судового рішення [248, с.3]. Це буде сприятиме укріпленню статусу 

Європейського суду у якості єдиного судового органу Ради Європи. 

 

3.2. Вплив рішень Європейського суду на правові системи держав-

членів Ради Європи 

 

Виступаючи одним із головних елементів правової системи Ради Європи 

Європейський суд здійснює суттєвий вплив на стан та розвиток національних 

правових систем держав-членів РЄ, зокрема, і країн зі сталою правовою 

системою [250, с. 115]. Еволюція юрисдикційних повноважень ЄСПЛ засвідчує, 

що під впливом, зокрема, і практики ЄСПЛ формується інтеграційний 

правопорядок у рамках Ради Європи, важливою складовою якого виступають 

національні правові системи, які також перебувають в постійному розвитку. 

Тому, справедливим є твердження, що процес глобалізації викликав активну 

інтеграцію правових систем, що спрямована не тільки на уніфікацію норм права 

в сфері прав і свобод людини, але й на уніфікацію правосвідомості й 

праворозуміння в цій сфері [256]. Фактично в рамках такої міжнародної 

організації, як Рада Європи, створено новий міжнародний правопорядок, для 

створення якого держави-члени Ради Європи обмежили свій суверенітет у 

певних сферах. Суб’єктами цього правопорядку стали як ці держави, так і їх 

громадяни. Рішення ЄСПЛ, який здійснює контрольну функцію щодо 

забезпечення дотримання державами-учасницями їхніх зобов’язань за 

Конвенцією та Протоколами до неї, та виконує юрисдикційні повноваження 
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щодо їх тлумачення та застосування, виступають важливим джерелом права 

Ради Європи, ефективним інструментом реалізації права Ради Європи. ЄСПЛ у 

рішенні у справі “Ireland v. United Kingdom” від 18 січня 1978 р. зазначив, що на 

відміну від міжнародних договорів класичного типу Конвенція визначає 

об’єктивні зобов’язання, які відповідно до її преамбули створюють “колективну 

гарантію” [257]. Вважаємо, що концептуально з урахуванням субсидіарного 

характеру контрольного механізму Ради Європи можна казати про певну 

єдність судової системи Ради Європи, зокрема, Європейського суду, та 

національних судових систем, оскільки саме національні суди впроваджують 

право Ради Європи у свої практичній діяльності. Однак принцип субсидіарності 

не є єдиним основоположним принципом Конвенції. Страсбурзька  система 

також заснована на другому стовпі, зокрема ефективності прав: Конвенція 

покликана гарантувати права, які є практичними та ефективними, а не 

теоретичними та ілюзорними. Проте Європейський суд повинен не 

уніформізувати, а, швидше, гармонізувати правовий захист прав людини в 

Європі, про що свідчить доктрина (розроблена самим Судом у своєму 

прецедентному праві) межі свободи розсуду держави, яка може бути більшою 

або меншою, залежно від певної галузі.  Свобода розсуду залежить від правових 

і культурних традицій різних країн. Звичайно, в деяких питаннях свобода 

розсуду не може бути застосована: право на повагу до життя або заборона 

тортур є абсолютними та універсальними [45, с.14]. Крім цього, з урахуванням 

доктрини прямої дії права Ради Європи, більшість держав-членів у своєму 

законодавстві визначають Конвенцію та рішення ЄСПЛ у якості джерела права. 

Так, наприклад, згідно статті 17 Закону України “Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського Суду з прав людини” суди застосовують 

при розгляді судових справ Конвенцію та практику Суду як джерело права [55]. 

Саме національні суди застосовують положення Конвенції як 

внутрішньодержавне право. З урахуванням зазначеного, на нашу думку, можна 
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стверджувати, що хоча інстанційно національні суди не виступають у якості 

елементів судової системи Ради Європи, але функціонально вони забезпечують 

безпосереднє застосування норм права Ради Європи до правовідносин, що 

виникають у державах-членах Ради Європи. Такої позиції дотримуються і ряд 

відомих науковців [див., наприклад: 258]. З урахуванням зазначеного, подальше 

вдосконалення діяльності національних судово-правових систем з урахуванням 

вимог Конвенції та практики ЄСПЛ виступає основним зовнішнім чинником 

підвищення ефективності реалізації юрисдикційних повноважень Суду.  

Аналіз судової практики деяких держав-членів РЄ засвідчує, що саме 

наявність проблем в судово-правових системах окремих держав-членів, створює 

труднощі при вирішенні важливих завдань судового захисту прав, свобод та 

інтересів громадян і юридичних осіб. Комітет ПАРЕ з юридичних питань та 

прав людини у своїй доповіді під назвою “Забезпечення життєдіяльності 

Страсбурзького суду: структурні недоліки в державах-учасницях” підкреслив, 

що не залежно від обраного підходу до обчислення частки рішень, ухвалених 

Європейським судом проти конкретної держави-учасниці Конвенції, усі 

держави залишаються відповідальними за функціонування європейської 

системи захисту прав людини та мають внести зміни до свого законодавства з 

урахуванням прецедентного права Європейського суду з прав людини і повинні 

забезпечити, щоб їх відповідні органи і, зокрема, судова система, застосували 

його прецедентне право шляхом приділення пріоритетної уваги постановам 

Європейського суду з прав людини щодо національного законодавства, яке 

знаходиться у суперечності з положеннями Конвенції [259]. За державами-

членами Ради Європи залишається свобода у виборі засобів реалізації 

міжнародних зобов’язань щодо забезпечення прав людини, і “саме тому у 

процесі тлумачення Конвенції Європейський суд з прав людини не може не 

враховувати основних рис та процедур національної правової системи” [260].  

У дослідженні питань впливу рішень Європейського суду на національні 
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судово-правові системи важливим є усунення структурних та системних 

недоліків у правових системах держав-членів Ради Європи, про що йдеться в 

рішеннях ЄСПЛ та документах Комітету Міністрів Ради Європи. Так, вперше до 

терміну “структурні/системні недоліки” звернувся Комітет Міністрів Ради 

Європи в Резолюції від 12 травня 2004 року щодо рішень Європейського суду, 

які виявили системну проблему, в якій запропонував Суду «визначати у своїх 

рішеннях проблему, яка лежить в основі порушення (порушень) Конвенції, і 

джерело цієї проблеми, зокрема, коли вона призводить до численних скарг, 

надаючи, тим самим, допомогу державам у пошуку відповідного рішення, а 

Комітету міністрів – у контролі за виконанням судових рішень» [261]. У 

подальшому правову процедуру усунення структурних/системних недоліків в 

національних правових системах шляхом прийняття пілотного рішення 

Європейського суду з прав людини було визначено у правилі 61 Регламенту 

ЄСПЛ від 31 березня 2011 року [262]. Аналіз нормативних актів Ради Європи та 

практики Європейського суду засвідчує, що відсутнє чітке розмежування 

понять “структурна проблема” та “системна проблема”. Нерідко Європейський 

суд до одних і тих самих проблем національних правових систем застосовує той 

чи інший термін.   

Структурні та системні недоліки національних правових систем знайшли 

своє відображення у збільшенні навантаження на ЄСПЛ, що поставило під 

сумнів ефективність правових систем окремих держав щодо забезпечення 

дотримання прав людини, визначених Конвенцією з прав людини. Саме з 

метою, зокрема, і підвищення ефективності національних правових систем 

ЄСПЛ було запроваджено розгляд та вирішення “пілотних рішень”. 

Незважаючи на те, що з питань пілотних рішень, є ціла низка наукових праць, 

зокрема, таких авторів як А. Буйсе, М. Буроменський, Д. Гайдер, А. Гаттіні, Г. 

Дикова, Т. Дудаш, П. Рабінович, Ф. Тулькенс, до цього часу відсутнє чітке 

визначення поняття “пілотного рішення”. Так, суддя Європейського суду з прав 
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людини Ф. Тулькенс в залежності від проблем які стали підставою для їх 

ухвалення, пропонує класифікувати пілотні рішення, поділивши їх на: а) 

рішення, що стосуються системних проблем; б) рішення, що стосуються 

структурних проблем; в) рішення, що стосуються ендемічних (хронічних) 

проблем. З урахуванням практики ЄСПЛ пілотні рішення Суду можна 

класифікувати: а) пілотні рішення у вузькому розумінні; б) пілотні рішення у 

широкому розумінні. Пілотні рішення Європейського суду у вузькому розумінні 

є результатом застосування так званої “пілотної процедури” (pilot procedure). У 

резолютивній частині таких рішень обов’язково зазначається природа 

структурної/системної проблеми, що призводить до порушень ЄКПЛ, та вид 

заходів, яких слід вжити державі-учасниці для усунення такої конкретної 

проблеми. Пілотні рішення Суду у широкому розумінні, які в окремих 

дослідженнях отримали також назву “квазі-пілотних” [263], є рішення Суду, у 

яких у мотивувальній частині застосовується стаття 46 Конвенції, зазначається 

природа структурної/системної проблеми та її причини, встановлюється 

порушення Конвенції, вказується на необхідність прийняття  загальних заходів, 

але не визначаються як “пілотні”. В резулятивній частині таких рішень не 

включається обовязок держави-відповідача прийняти загальні заходи и Суд не 

відкладає розгляд схожих справ. Вважаємо, що слід погодитись з думкою 

окремих авторів, які відмежовують від пілотних рішень ті, у яких хоча і 

застосовано статтю 46 Конвенції, однак у мотивувальній частині зазначені лише 

заходи індивідуального характеру, наприклад, рішення Суду у справі 

“Fatullayev v. Azerbaijan” від 22 квітня 2010 року, а також, так звані рішення 

“третього рівня”, в яких була встановлена системна чи поширена проблема, 

однак відсутнє очевидне застосування процедури ухвалення пілотного рішення 

чи статті 46 Конвенції, наприклад, у рішенні Суду у справі “Nechiporuk and 

Yonkalo v. Ukraine” від 21 квітня 2011 року та у декількох інших Суд вказав на 

відсутність в Україні ефективних правових засобів, які б дали змогу реалізувати 
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право потерпілого від незаконного арешту на відшкодування [264, c.27]. Зміст 

процедури “пілотного рішення” визначено в Меморандумі Секретаріату 

Європейського Суду з прав людини від 24 лютого 2009 року, а саме: а) 

зазначена процедура застосовується у тому випадку, якщо ЄСПЛ отримує 

істотну кількість скарг, підставою яких є один і той же системний недолік у 

правовій системі держави – учасниці Конвенції. З метою усунення цього 

недоліку Страсбурзький суд може обрати одну або більше скарг для 

пріоритетного розгляду справи по суті, остаточне рішення в якому (яких) є 

спільним рішенням проблеми для всіх аналогічних скарг; б) у разі прийняття 

такого рішення, ЄСПЛ має на меті: 1) визначити, у чому полягає порушення 

Конвенції в рамках справи, що розглядається; 2) ідентифікувати дисфункцію в 

національному праві, яка стала причиною такого порушення; 3) надати чіткі 

вказівки уряду відповідної держави щодо того, як може бути усунена зазначена 

дисфункцію; 4) запропонувати перелік національних заходів, застосування яких 

дозволить надалі працювати з подібними скаргами, включаючи ті, які вже 

надійшли до ЄСПЛ, або, як мінімум, надати перелік усіх подібних справ, що 

надійшли до Європейського суду. Як наслідок, “пілотне рішення” шляхом 

“показового” розгляду справи призначене надати допомогу державам – 

учасницям Конвенції усунути системну/структурну проблему в національній 

судово-правовій системі, виявлену Судом.  

Першим пілотним рішенням стало рішення Європейського суду у справі 

“Broniowski v. Poland”. У цьому рішенні Європейський Суд з прав людини 

підкреслив, що Резолюція Комітету міністрів Ради Європи має розглядатися у 

контексті зростання його навантаження, зокрема, в результаті серії справ, що 

виникають із причини одного і того ж структурного або системного недоліку 

[57]. Проти України Європейським судом перше “пілотне рішення” було 

прийняте у справі “Юрий Миколайович Іванов проти України” від 15 жовтня 

2009 року [265]. В зазначеному рішенні (пункт 84) ЄСПЛ зазначив структурні та 
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системні недоліки української правової системи, зокрема, визначив, що причина 

затримок у виконанні рішень національних судів – в існуванні низки різних 

дисфункцій у правовій системі України. Так, затримки у виконанні рішень, 

винесених на користь заявника, було спричинено поєднанням таких певних 

факторів, як: брак бюджетних коштів, бездіяльність з боку державних 

виконавців та недоліки в національному законодавстві [266, c.230]. Значення 

пілотних рішень Європейського суду як ефективного інструменту захисту прав 

людини полягає в тому, що вони посилюють пряму дію Конвенції та практики 

Суду у правових системах держав-членів Ради Європи, підтверджують 

субсидіарну роль ЄСПЛ у взаємовідносинах з національними судово-правовими 

системами. Ефективність пілотних рішень Європейського суду, яка пов’язана із 

впливом ЄСПЛ на національні правові системи, безпосередньо пов’язана з 

виконанням цих рішень [263; 267]. Так, проблему надмірної тривалості 

судового розгляду, яка була виявлена Судом у правових системах Болгарії, 

Греції, Німеччини та Туреччини, так успішно було вирішено у Німеччині, де, на 

виконання пілотного рішення у справі “Rumpf v. Germany” від 2 вересня 2010 

року було прийнято федеральний закон “Про юридичний захист у разі 

надмірної тривалості судового розгляду чи слідства у кримінальній справі”. 

Системні проблеми відсутності компенсації за конфісковане чи націоналізоване 

майно, що були виявлені у пілотних рішеннях Суду проти Албанії, Боснії та 

Герцеговини, Польщі та Румунії, знайшли своє розв’язання в Польщі, де, після 

прийняття ЄСПЛ пілотного рішення у справі “Bronowski v. Poland”, у червні 

2005 року був прийнятий закон щодо виплати компенсацій вимушеним 

переселенцям, які постраждали від військової операції “Вісла”. Це дозволило 

Суду протягом 2007-2008 років вилучити зі списку справ понад двісті справ, 

провадження по яким були зупинені у зв’язку з ухваленням зазначеного 

пілотного рішення проти Польщі. Структурну проблему правової системи 

Російської Федерації стосовно невиконання остаточних рішень судів про сплату 
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боргу державними органами, яка була виявлена Судом в рішенні у справі 

“Burdov v. Russia” №2, було вирішено Росією шляхом прийняття федеральних 

законів № 69 та № 98, які набули чинності 4 травня 2010 року, в наслідок чого 

громадяни цієї держави отримали можливість позиватися до держави у разі 

невиконання остаточних судових рішень або затримки у такому виконанні. Ці 

заходи стали підставою для оголошення неприйнятними подальших заяв до 

суду із зазначених питань і встановлення обов’язку вичерпати створені засоби 

захисту. Певна кількість пілотних рішень перебувають у процесі їх виконання, 

наприклад, і таке відоме пілотне рішення у справі “Юрий Миколайович Іванов 

проти України”, в якому було виявлено таку структурну проблему правової 

системи України як невиконання остаточних рішень судів щодо сплати боргу 

державними органами [265]. Ефективність виконання пілотних рішень Суду на 

думку суддів ЄСПЛ та дослідників його практики знижує відсутність перекладу 

останніх мовами держав-учасниць Європейської конвенції [263].  

Слід зазначити, що спеціальне правило (Правило 61) щодо застосування 

процедури “пілотних рішень” Європейський суд визначив у своєму Регламенті 

лише 31 березня 2011 року, відповідно до якого ЄСПЛ має застосовувати цю 

процедуру у тих випадках, коли факти, викладені у скарзі, виявляють у 

Договірній Державі існування структурної або системної проблему або іншу 

подібну дисфункцію, яка призвела або може призвести до виникнення 

аналогічних скарг. Вважаємо, що це було зроблено з урахуванням накопиченого 

досвіду подібних рішень. Що стосується визначення поняття “дисфункції” 

національної правової системи, то Керівний комітет з прав людини Ради Європи 

(CDDH) зазначає, що структурна/системна проблема “може виникати в 

законодавстві або за відсутності законодавства чи адміністративної або судової 

практики, яка може суперечити Конвенції (затягування термінів досудового 

тримання під вартою, затягування термінів судочинства, умови утримання під 

вартою, невиконання остаточних судових рішень, порушення права 
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власності…)” [268]. Професор С.В. Ківалов справедливо вважає, що з наукової 

точки зору, розуміння терміна “структурні/системні недоліки”, що впливають 

на життєздатність системи ЄКПЛ, має бути більш широким і об’єктивним. 

Наприклад, чи не є системною проблемою явище, яке підтверджується 

щорічною офіційною статистикою Європейського Суду з прав людини, а саме 

визнання судом більш як 90 відсотків індивідуальних звернень, що надходять до 

Європейського суду, неприйнятними? Або, наприклад, чи не є системною 

проблемою відсутність повного перекладу усіх рішень Страсбурзького суду на 

державні мови держав – сторін Конвенції [245, с. 742].  

Структурні та системні проблеми в національних правових системах 

створюють такі основні проблеми в діяльності Страсбурзького суду: а) значне 

надходження на адресу Європейського суду індивідуальних звернень, кількість 

яких від року в рік зростає; б) наявність серед них таких звернень, які часто не 

відповідають критеріям прийнятності; в) наявність високої кількості “справ-

клонів”; г) значний об’єм невиконання на національному рівні в силу різних 

причин (політичних, економічних) рішень Європейського суду. Аналіз роботи 

ЄСПЛ засвідчує, що більша частина роботи Суду зосереджена на вирішенні 

питань прийнятності багато чисельних індивідуальних звернень. Сталася така 

ситуація, коли велика кількість індивідуальних заяв “призвели до неприйнятних 

затримок, які заважають Європейському суду зосередитися на своєму 

основному завданні судового розгляду справ, які заслуговують на першочергову 

увагу” [269]. Все це явно вказує на низький рівень захисту прав громадян і 

юридичних осіб на національному рівні, особливо в державах, в яких стало 

системним порушення прав людини. Тому є не випадковим, що проблеми 

підвищення ефективності діяльності національних правових систем стало 

предметом розгляду на останніх міжурядових конференціях Ради Європи. Так, в 

Інтерлакенській декларації від 19 лютого 2010 року була підкреслена 

необхідність здійснення «спільних заходів, які здатні ефективно усувати 
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структурні проблеми, що породжують повторювані справи» [270]. Про спільну 

відповідальність інститутів Ради Європи і держав-учасниць Конвенції йшлося в 

матеріалах Ізмірської декларації від 26-27 квітня 2011 року, де зазначалось, що 

“життєздатність системи Конвенції підпадає під сферу спільної відповідальності 

як Суду, так і держав-учасниць”. Також зверталась увага держав-учасниць на 

необхідність приділяти “пріоритетну увагу вирішенню повторюваних справ у 

порядку дружнього врегулювання або заяви односторонніх декларацій, у разі 

необхідності” [271]. З 2011 року в ЄСПЛ працює Фільтраційна секція, яка 

займається переважно аналізом заяв проти таких п’яти держав, як Україна, 

Туреччина, Росія, Руминія і Польща, оскільки проти цих держав подається, як 

правило, більше половини усіх заяв, поданих до Суду. У разі надходження так 

званої  “клонової” справи, така справа може бути розглянута Комітетом у складі 

із трьох суддів, а не Палатою. Важливим стало рішення Брайтонської 

конференції 2012 року щодо затвердження Плану реформування Суду [248]. 

Слід зазначити, що з метою усунення на національному рівні 

вищезазначених дисфункцій існує необхідність здійснення певних заходів, як 

загального характеру для усіх держав-учасниць Конвенції, так і спеціальних 

заходів для кожної окремої країни з урахуванням її історичних та національних 

традицій, економічних можливостей, стану правосуддя тощо. Головним 

напрямком забезпечення ефективності національних судово-правових систем є 

безумовне виконання вимог Конвенції щодо забезпечення прав людини. З цією 

метою, на наш погляд, є важливим забезпечення єдності судової практики на 

національному рівні з урахуванням Конвенції та практики Європейського суду. 

ЄСПЛ наголошує на відповідальності держав за утворення саме таких правових 

систем, де виключається прийняття суперечливих судових рішень [272]. З 

урахуванням практики Суду відсутність механізму, що забезпечує узгодженість 

практики національних судів, утворює стан постійної невизначеності, що, у 

свою чергу, є порушенням права на справедливий суд, визначеного у пункті 1 
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статті 6 ЄКПЛ [273]. Такий стан правової невизначеності може зруйнувати 

суспільну довіру до судів, з урахуванням того, що суспільна довіра до суддів є 

невід’ємним компонентом правової держави [274]. Європейський суд зазначає, 

що принцип правової визначеності становить один із основних елементів 

принципу верховенства права [275]. Тому, принцип верховенства права 

потребує втручання з метою покласти край невизначеності, що утворена 

суперечливими судовими рішеннями різних судів з того самого питання. 

Принцип незалежності суду у прийнятті рішень, а також принцип верховенства 

права та захисту прав людини вимагатимуть, що, судді повинні діяти 

самостійно та незалежно у прийнятті рішень і можуть прийняти рішення, які 

розходяться з мотивацією судів з аналогічних питань. Проте, такі судді повинні 

висувати серйозні аргументи щодо необхідності відходу від цієї усталеної 

судової практики та від раніше прийнятих правових позицій з аналогічних 

справ.  

Труднощі на національному рівні в частині забезпечення єдності судової 

практики, на нашу думку, виникають, зокрема, і у зв’язку з тим, що в різних 

правових системах є різним визначення самого поняття “судова практика”. 

Професор Л. Луць з цього приводу зауважує, що у західній літературі та 

законодавстві термін “судова практика” використовувся та використовується, як 

правило, для позначення тих судових рішень, що є результатом судової 

діяльності та містять нормативно-правовий, правотлумачний припис чи припис 

із критеріями однотипного правозастосування, тоді як у законодавстві України 

вживають термін “судова практика” без інтерпретації змісту поняття, коли 

фіксуються положення про те, що суди зобов’язані свою судову практику 

приводити у відповідність із рішеннями Верховного Суду України [276, с. 145-

146].  Суддя Конституційного Суду України С.В. Шевчук підкреслює: “Єдність 

судової практики – це одна із основних цінностей правової системи, до втілення 

якої повинні прагнути усі – від політиків до суддів вищих судів, якщо вони 
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дійсно щиро переконані у реальності, а не ефемерності принципу верховенства 

права та дбають про повагу до судової влади та про державу, що керована 

принципом верховенства права” [277, c.12]. З урахуванням процесів глобалізації 

у правових системах континентальної Європи спостерігається своєрідна 

конвергенція доктрини усталеної судової практики (jurisprudence constante) з 

доктриною прецедентного права (stare decisis). Європейський суд у рішенні у 

справі “Kruslin v. France” визнав важливу роль судового прецеденту, оскільки 

прецедентне право відіграє важливу роль у континентальних країнах [278] у 

вигляді концепції усталеної судової практики [279]. Разом з цим, зберігаються 

різні підходи в державах з англо-американською та континентальною 

системами права до застосування судових прецедентів, що впливає і на 

застосування в судовій практиці національних судів прецедентних рішень 

Європейського суду з прав людини. Так, наприклад, у Франції, незважаючи на 

відсутність обов’язкового визнання судового прецеденту, судові прецеденти 

розглядаються як “впливовий аргумент” при вирішенні справ. При цьому, як 

зазначає суддя Д. Денніс, основою поваги до судових прецедентів є не просто 

подібність фактичних обставин справ чи правових питань, порушених у 

провадженні, – судді мають дотримуватися прецедентів, встановлених 

попередньою практикою, якщо після докладного вивчення вони переконаються, 

що правове обґрунтування, викладене у раніше прийнятому рішенні, є 

переконливим та може бути застосоване у відповідній справі [280]. В Італії 

переконливий характер визнається, зазвичай за певним правилом, 

сформульованим у судовій практиці, тільки якщо таке правило підтверджено 

низкою узгоджених судових рішень [281]. Для належного переконання 

посилання лише на одне судове рішення є недостатнім: необхідно посилатися 

на правоположення, що сформульовані у мотивувальній частині судового 

рішення, що повторюється у серії аналогічних рішень. Відповідно до правової 

доктрини Німеччини, де концепція поділу влади вимагає щоб держава 
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керувалася правом (Rechtsstaat), а не судовими приписами (Justizstaat), судові 

рішення (Richterrecht) не розглядаються як самостійне джерело права [282]. 

Судові прецеденти визнаються та застосовуються судами у випадках, коли 

положення закону виписані не чітко або містять прогалини [283]. В Україні, де 

Конвенція і практика ЄСПЛ законодавчо визначені у якості джерела права, 

національні суди у своїй правозастосовній діяльності зобов’язані застосовувати 

правові прецеденти Європейського суду.  

В державах англо-американської системи права, де, як зазначалось, діє 

доктрина прецедентного права (stare decisis), виникають проблеми застосування 

практики Європейського суду іншого роду. Так, наприклад, після прийняття 

Страсбурзьким судом рішення у справі “Hirst v. United Kingdom”, яким було 

встановлено порушення виборчих прав ув’язнених, гарантованих статтею 3 

Протоколу 1 до Конвенції, у Великій Британії під час обговорення цього 

рішення в Палаті громад ряд парламентаріїв виступили з критикою цього 

рішення ЄСПЛ, яке, на їх думку, є надмірним втручанням у питання, що 

належить до компетенції Парламенту [284]. Під час цього засідання були 

висловлені пропозиції щодо виходу Великої Британії з під юрисдикції 

Європейського суду. За підсумками цього засідання члени Палати громад 

прийняли рішення щодо збереження існуючої заборони на голосування, 

поширюваної на всіх ув’язнених, тобто проти виконання рішення ЄСПЛ [285]. 

А окремі британські правники, більш того, зазначили, що “Європейський суд з 

прав людини відійшов від нормальних принципів інтерпретації міжнародних 

договорів, і його надактивна юриспруденція є “системною проблемою” [286].  

На наш погляд, говорячи про забезпечення єдності судової практики на 

основі прецедентів Європейського суду, слід погодитись з суддею 

Конституційного Суду України С.В. Шевчуком, який зазначає, що єдність 

судової практики у європейських країнах досягається “через  дію доктрини 

усталеної судової практики з певними елементами прецедентного права, що має 
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нормативне значення та покликана захищати фундаментальні принципи 

конституційного рівня, й свавільне відхилення від якої може підірвати 

конституційні основи функціонування судової системи” [277, с. 23].   

Важливим напрямком підвищення ефективності національних судово-

правових систем щодо забезпечення прав людини, визначених Конвенцією, є 

поглиблення кооперації судової системи Ради Європи, зокрема, Європейського 

суду та Комітету Міністрів Ради Європи, з національними правовими 

системами, що унеможливить дисбаланс правової системи Ради Європи та 

правових систем держав-членів Ради Європи. З цією метою, реалізуючи свою 

юрисдикцію, Європейський суд дотримується балансу між нормами 

європейського права і нормами  національного законодавства, оскільки при 

з’ясуванні змісту національного правового акту бере до уваги не тільки його 

зміст, але і практику його застосування національними судами.  

При здійсненні кооперації між ЄСПЛ та національними правовими 

системами необхідними умовами виступають: з одного боку – виконавча сила 

права Ради Європи не може різнитися в одній державі від іншої з підстав 

відмінностей національних правових систем, тому що це є дискримінацією і 

може призвести до порушень Конвенції; з іншого боку – загальні стандарти 

судового захисту прав людини повинні бути не тільки розроблені з урахуванням 

специфіки правових систем держав-учасниць Конвенції, але і реалізовані в цих 

державах. Тому, не випадково суддя ЄСПЛ Девід Бйоргвінсон зазначав, що 

незважаючи на всі відмінності ситуації в різних країнах “ми домовилися між 

собою дотримуватися Конвенції, щоб спробувати знайти загальний стандарт 

для захисту основних прав людини від Рейк’явіку до Одеси та у всіх містах, 

розташованих між ними. Це роль Суду виявити та консолідувати універсальний 

загальний стандарт для всіх Договірних Сторін. Це, звичайно, ніколи не буде 

зроблено так щоб викликати симпатію усіх сторін” [287, c. 75].  

На формування інтеграційного правопорядку Ради Європи та держав-
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членів здійснюють вплив не тільки інституції Ради Європи, а і органи 

законодавчої, виконавчої та судової влади держав-членів, оскільки “проблеми, 

виявлені рішеннями Суду, є великими і складними за своєю природою. Їх 

рішення може іноді виходити за рамки виконання певного рішення. Це може 

бути досягнуто лише шляхом створення комплексної стратегії, що 

координуються на високому політичному рівні. Будь-які затримки у створенні 

такої стратегії мають бути предметом пильного контролю з боку парламенту, 

який повинен мати відповідні важелі, щоб переконати уряд вирішити ці питання 

у першочерговому порядку” [288]. Так, парламентський контроль за 

виконанням рішень та застосування практики ЄСПЛ у Раді Європи покладено 

на Моніторинговий комітет ПАРЕ.  На національному рівні не існує єдиних 

підходів щодо організації здійснення парламентського контролю за виконанням 

рішень ЄСПЛ. Це можуть бути парламентські підкомітети з моніторингу 

імплементації рішень ЄСПЛ (Румунія), спільний постійний комітет 

законодавчої та виконавчої влади (Італія) тощо. 

Колишній Голова Верховної Ради України В.М. Литвин зазначає, що 

задля виконання заходів щодо реформування європейської системи захисту 

прав людини “слід якісно підвищувати роль національних парламентів. 

Згадаймо, коли виконавчі структури Ради Європи блокували прийняття 

Європейської конвенції про захист прав людини, саме члени парламентів країн-

учасниць прорвали цю блокаду і домоглися її прийняття. Тоді це було потрібно 

для прийняття Конвенції, а тепер – для розвитку і втілення її положень у життя 

[289, с.17]. Досвід України, де існує інститут Уповноваженого ВР України з 

прав людини, свідчить про ефективність участі парламенту та його органів у 

вирішенні проблем захисту прав і свобод людини і громадянина. Також у 2009 

році було підписано спільний меморандум про взаєморозуміння між Комітетом 

з питань правосуддя ВР України та Комітетом з юридичних питань та прав 

людини ПАРЕ, відповідно до якого був запроваджений експериментальний 
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механізм контролю парламентського комітету за імплементацією рішень 

Європейського суду. Вважаємо, що це здійснено з урахуванням позиції 

Комітету з юридичних питань та прав людини ПАРЕ, яку він висловив у своїй 

доповіді “Забезпечення життєздатності Страсбурзького суду: структурні 

недоліки в державах-учасницях”. В зазначеній доповіді пропонується 

розширення повноваження Парламентських комітетів із правових питань 

(правосуддя) відповідних держав-учасниць, а саме – надати їм право 

“контролювати діяльність органів виконавчої влади, відповідальних за 

виконання рішень Європейського суду з прав людини, розробляти спеціальні 

засоби (організаційні та правові), впливати на уряди держав-учасниць у зв’язку 

з порушеннями, що відбуваються, зокрема у разі затримки виконання рішень 

Страсбурзького суду” [259]. На рівні виконавчої влади утворено інститут 

Урядового уповноваженого у справах ЄСПЛ у складі Міністерства юстиції  

України. Разом з цим, як зазначає Комісар Ради Європи з прав людини Т. 

Хаммарберг, з метою вирішення існуючих у правозахисній сфері недоліків, 

українська влада “має вжити відповідні заходи. Це стосується, зокрема, 

проблеми в системі правосуддя, в тому числі тиску та неправомірного впливу на 

суддів, відсутності ефективного механізму надання правової допомоги, 

відсутності професійної незалежної асоціації адвокатів, невиконання судових 

рішень та невід реформованої прокуратури. Більша частина рішень 

Європейського суду щодо України стосується саме порушення права на 

справедливий судовий розгляд (ст.6) – 39% , тривалість судового розгляду (ст.6) 

– 12% і права на ефективний засіб правового захисту (ст. 13) – 11%” [290, с. 20]. 

Особливе значення у вирішенні питань інтеграційного правопорядку Ради 

Європи та національних правових систем щодо імплементації рішень ЄСПЛ 

відіграють національні суди, оскільки саме на них покладено реалізація рішень 

Європейського суду на національному рівні. Вважаємо, що ефективність 

судового механізму реалізації рішень ЄСПЛ буде значно підвищена з 
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підписанням та ратифікацією усіма державами-учасницями Конвенції 

Протоколу № 16 до Європейської конвенції, який було розроблено з 

урахуванням Ізмірської декларації від 27 квітня 2011 року та з урахуванням 

рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи, відповідно до якого вищим 

(верховним) національним судам надається можливість звертатись до  

Європейського суду з  консультативними запитами за консультативними 

висновками з питань тлумачення та застосування ЄКПЛ. Це, на наш погляд, 

дозволить суттєво скоротити надходження індивідуальних звернень до 

Європейсьького суду, кількість “справ-клонів”, буде сприяти подоланню 

системних/структурних недоліків у національних правових системах. Слід 

зазначити, що обов’язок держав-членів Ради Європи щодо відповідальності за 

ефективне застосування Конвенції і практики  Європейського суду випливає і з 

субсидіарного характеру контрольного механізму Ради Європи. Держави-члени 

Ради Європи повинні здійснювати усі необхідні зусилля для повного і 

всебічного втілення в життя Конвенції та практики ЄСПЛ, оскільки без 

здійснення реформ у тому числі і на національному рівні неможлива ефективна 

реалізація юрисдикційних повноважень Європейського суду.  

 

3.3. Юрисдикція Європейського Суду з прав людини та 

Європейський Союз 

 

Глобальні проблеми і трансформації в універсальному міжнародному 

праві [291, с. 23] потребують актуалізації вирішення проблем судового захисту 

прав та свобод індивіда і в рамках міжнародних організацій, які активно 

впливають на соціальний та економічний розвиток, зокрема і в ЄС [292], 

особливо в умовах реформування цієї міжнародної організації після підписання 

13 грудня 2007 року Лісабонських договорів про Європейський Союз (ДЄС) і 

Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС). У цих умовах  
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взаємозв’язки між Радою Європи та Європейським Союзом отримали 

подальший розвиток. Слід зазначити, що ще у 1974 році у звіті Групи шести 

“Щодо майбутньої ролі Ради Європи” у Резолюції 74 (74) КМ Ради Європи 

вбачав за життєво необхідне розбудову взаємодоповнюючої системи з іншими 

міжнародними організаціями та інституціями, зокрема з Європейським Союзом. 

Така система передбачала необхідність: а) визначення сфер із спільним 

інтересом; б) запровадження програми щодо накреслення шляхів ефективної 

співпраці. Саме у той час Рада Європи прийняла рішення про заснування 

Представництва у Брюсселі [7, с. 117]. Комітет Міністрів Ради Європи вважає, 

що європейську солідарність буде зміцнено, якщо відбудеться консолідація та 

інтенсифікація партнерства між Радою Європи та Європейським Cоюзом. При 

цьому, КМРЄ вважає, що йдеться про таку співпрацю, котра поважає їх 

відмінність як у природі, так і процедурах [293]. Конкретні заходи щодо 

організації співпраці були визначені під час обміну листами між РЄ та ЄС. Так, 

в Листі Генерального Секретаря Ради Європи Голові Комісії Європейських 

Спільнот від 16 червня 1987 року йдеться “щодо можливого виступу 

Європейської Спільноти у якості сторони Конвенції” [294, с.186]. Зазначений 

обмін листами вважається міжнародним договором і склав на початковому етапі 

юридичну основу співпраці між РЄ та ЄС. Важливо, що у статті 7.2 проекту 

Європейської Конституції зазначалося, що Євросоюз “повинен приєднатися” до 

Європейської конвенції. При цьому підкреслювалося, що таке приєднання “не 

може позначитися на повноваженнях” ЄС, передбачених цією Конституцією.  

Не зважаючи на те, що багато завдань Ради Європи співпадають із 

завданнями Європейського Союзу, останній приймає обмежену участь у 

конвенціях Ради Європи. ЄС є стороною та бере участь лише у окремих 

конвенціях Ради Європи, зокрема, Бернській конвенції щодо захисту 

європейської фауни та природного середовища (СЄД № 104) від 7 травня 1982 

року, Європейській угоді щодо обміну терапевтичними матеріалами людського 
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тіла (СЄД № 26) від 30 березня 1987 року тощо. Незважаючи на наявність 

правових інструментів для активної співпраці, вважається, що ЄС бракує 

політичної волі здійснювати їх. Це, зокрема, пов’язано з внутрішніми 

проблемами ЄС, оскільки приєднання до спільних угод потребує їх ратифікації 

усіма державами-членами ЄС. Крім цього, такі угоди повинні відповідати 

внутрішнім зобов’язанням у рамках Союзу. Так, ратифікації Конвенції щодо 

захисту інформації передував тривалий час встановлення правового 

регулювання ЄС у цій сфері. Професор Муравйов В.І. звертає увагу на те, що 

особливість договірної практики Євросоюзу полягає у включенні до багатьох 

міжнародних угод положень, які стосуються внутрішнього ринку ЄС. Завдяки 

цьому забезпечується поширення на треті країни положень “спільного доробку” 

ЄС – acguis communautaire  [295, с.306]. 

Низка конвенцій Ради Європи включені до переліку норм, котрих нові 

члени ЄС зобов’язані дотримуватися. Це твердження випливає і із аналізу 

Плану дій Ради Європи для України [296]. Так, ратифікація державами-

кандидатами конвенцій Ради Європи щодо інструментів кримінального права є 

необхідною для набуття членства, оскільки відповідає визначеної ЄС стратегії 

боротьби із злочинами. Також, держави, які бажають приєднатися до 

Шенгенської угоди, повинні ратифікувати Конвенцію із захисту індивідів щодо 

автоматичного оброблення особистої інформації (СЄД № 108). Ці питання 

знайшли відображення в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених з 

європейського права [297]. Слід зазначити, що ЄС часто використовує Раду 

Європи для розширення власних стандартів та правил. Наприклад, саме за 

запитом ЄС Рада Європи схвалила Конвенцію з інформації та правової 

співпраці щодо послуг інформаційного суспільства (СЄД № 180), поширивши з 

2001 року директиву ЄС на усі держави-члени Ради Європи.  

Окремі конвенції Ради Європи, що не є юридично обов’язковими для ЄС, 

здійснюють вплив на його правову систему. Наприклад, підґрунтям Рамкового 
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рішення ЄС 2002 року щодо боротьби з тероризмом стала Європейська 

конвенція щодо боротьби з тероризмом (СЄД № 90). Також, Директива 95/46 

Європейського Парламенту та Ради ЄС від 24.10.1995 року щодо захисту 

індивідів у стосунку з операціями з особистою інформацією та вільного руху 

такої інформації базується на правилах, встановлених відповідною конвенцією 

Ради Європи (СЄД № 108). Професор Р. Арнольд підкреслює, що відмінна 

особливість сучасного європейського конституалізму полягає у зростаючому 

значенні індивіда, чия гідність, автономія і свобода є найвищими цінностями 

національного конституційного порядку в державах-членах Європейського 

Союзу та у самому Європейському Союзі [298, с. 63]. У зв’язку з цим, зокрема, 

реалізація доктрини “Єдиної Європи” потребує нових та ефективних форм 

цього захисту як для громадян, так  держав і міжнародних організацій. Це 

стосується і Європейського Союзу. Слід погодитись із твердженням, що 

реформа Ради Європи “чітких меж набуде лише тоді, коли стане відомо про 

модальність приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції з 

прав людини і основоположних свобод та, у зв’язку з цим, участь ЄС у 

Європейському суді з прав людини” [229, c.295]. 

  Фактично Рада Європи та ЄС здійснюють подвійний моніторинг держав 

щодо взятих зобов’язань у сфері прав людини та демократії. Лише європейська 

країна, яка дотримується принципів свободи, демократії, поваги прав людини та 

основних свобод, а також верховенства права, може звернутися до ЄС із заявою 

про членство, як це передбачено статтями 6 та 49 Договору про Європейський 

Союз [299]. Відповідно до критеріїв, яким мають відповідати країни-кандидати 

на вступ до Європейського Союзу та які були схвалені на засіданні 

Європейської Ради у Копенгагені у червні 1993 року (Копенгагенські критерії), 

набуття членства в ЄС під кутом зору політичних стандартів вимагає від країни-

кандидата стабільності інститутів, що гарантують демократію, верховенство 

права, повагу прав людини і захист національних меншин. Європейські 
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держави, які бажають стати членами ЄС, повинні не лише закріпити принципи 

демократії та верховенства права у своїх конституціях, а й втілювати їх у 

повсякденне життя. Зокрема, розділ ІІ Угоди про асоціацію між Україною, з 

однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони, яку було підписано 21 березня 2014 року, 

містить норми щодо реалізації цілей у сфері  поглиблення політичної асоціації 

та зміцнення політико-безпекової конвергенції та ефективності, поширення 

міжнародної стабільності та безпеки, зміцнення поваги до демократичних 

принципів, верховенства права та належного урядування, прав людини та 

фундаментальних свобод [300]. 

Аналіз співпраці між Радою Європи та ЄС вказує на її плідну 

інституціалізацію. Так, Угода 1987 року стала основою для постійної участі 

Європейської Комісії в роботі комітетів, заснованих Комітетом Міністрів Ради 

Європи. З 1989 року запроваджені раз на два рокі чотирісторонні зустрічі, у 

яких беруть участь Голова Комітету Міністрів Ради Європи, Генеральний 

Секретар Ради Європи, Голова Ради Міністрів ЄС та Голова Європейської 

Комісії. На потенціал таких зустрічей вказує зростаюча кількість спільних 

проєктів та програм, покликаних зміцнити демократію, верховенство права та 

права людини. Постійно зростаючи зв’язки віображають регулярні контакти 

органів РЄ та ЄС у сфері захисту прав людини, сфері зовнішньої політики та 

безпеки. Вироблено практику, за якою ЄС запрошує Секретаріат Ради Європи 

до участі на принципах ad hoc у роботі та робочих групах, що займаються 

питаннями спільних інтересів відповідно до Спільної зовнішньої політики та 

політики безпеки (СЗППБ). Успішно здійснюється співпраця у сфері протидії 

корупції та організованої злочинності тощо.  

  Дослідження правових питань приєднання Європейського Союзу до 

Європейської конвенції є актуальними для науки міжнародного права. 

Вважаємо, що право Ради Європи та право Європейського Союзу 
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перетинаються саме в частині, яка охоплюється положеннями ЄКПЛ. 

Свідченням цього є прийняття у 2000 році у Ніцці та подальше включення 

Хартії основоположних прав до нового Лісабонського договору про 

Європейський Союз, що стало важливим кроком уперед, оскільки 

основоположні права і свободи, визначені в ЄКПЛ, були визнані в праві ЄС у 

якості загальних принципів права.  

Аналіз формування правових норм в ЄС щодо забезпечення захисту прав і 

свобод людини вказує на поступовий характер цього процесу та на те, що 

правозахисна система ЄС має значний потенціал для свого розвитку. 

Вважалося, що ці питання перебувають поза межами економічної інтеграції, що 

знайшло своє відображення як у відсутності переліку прав людини в установчих 

договорах про ЄС, так і в рішеннях Суду ЄС, наприклад, у справі “Stark” 1958 

року та “Geitling” 1960 року. Положення права ЄС тлумачились як такі, що 

мають пріоритет щодо положень національних конституцій держав-членів, які 

стосувалися прав і свобод людини. Тому не існувало побоювань з боку 

інститутів Європейського Союзу, що держави-члени можуть вимагати 

приведення положень права ЄС у відповідність до їх внутрішнього права щодо 

захисту прав людини. Крім цього, компетенція інститутів ЄС у сфері захисту 

прав людини була обмеженою. Так, наприклад, Суд ЄС не мав кримінальної 

юрисдикції, що звужувало його можливості займатися питаннями захисту прав і 

свобод людини і громадянина. При розгляді справ тільки час від часу йому 

доводилося займатися політичними і соціальними правами. Проте саме Суд ЄС 

почав процес поширення компетенції ЄС на сферу захисту прав людини, що 

відбувалося, перш за все, під тиском на нього національних судів, які 

відмовлялися визнавати примат права ЄС, якщо воно не гарантує захисту прав 

людини. Суд ЄС визначив, що основні права людини як правовий принцип, 

спільний для усіх держав-членів, є загальним принципом права Співтовариства 

та має захищатися ним. У 1970-ті роки Суд ЄС визнав Європейську конвенцію 
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джерелом коммунітарного права, якій повинні дотримуватись не тільки 

держави-члени Співтовариства, але і Співтовариство в цілому. Принцип захисту 

прав людини у праві Європейського Союзу уперше був визнаний Судом ЄС у 

справі 29/69 Stauder (1970р.), яка стосувалася вимоги з боку одержувача 

соціальної допомоги скасувати зазначення даних про його особу (ім’я та адреса) 

на купоні, що надавався для отримання продукції за пільговими цінами як 

соціальна допомога. Під час розгляду цієї справи Суд ЄС визнав, що рішення 

Комісії 1969р., яке надавало державам-членам дозвіл на встановлення пільгових 

цін для певних категорій населення, не містить нічого такого, що здатне 

порушити основні права людини, що охороняються Судом ЄС і закріплені у 

загальних принципах права. Тому, на думку Суду ЄС, тут йдеться не про 

порушення прав людини з боку інститутів об’єднання, а про необхідність 

внесення змін до внутрішнього законодавства, яке регламентує користування 

пільгами. Вимога зазначати на купоні персональні дані порушує права людини і 

не є необхідною. Тим самим поняття основних прав людини вперше було 

визнано загальним принципом права ЄС. У справі 11/70 Internationale 

Handelsgesellschaft (1972 р.), в якій йшлося про запровадження ліцензій на 

експорт сільськогосподарської продукції, Суд ЄС визнав, що основні права 

людини є складовою конституційних принципів, спільних для держав-членів 

ЄС. Суд ЄС здійснює діяльність щодо захисту основних прав людини шляхом 

застосування відповідних положень конституцій і міжнародних угод із захисту 

прав людини, учасниками яких є держави-члени, та зазначає, що джерелом 

юридичної сили концепції прав людини є право ЄС. При цьому Суд ЄС 

застосовує національні конституції та міжнародні договори держав-членів, які 

стосуються захисту прав людини, не як джерела права Європейського 

Співтовариства, а як джерела пізнання права, з яких він виводить основні права 

з урахуванням інтересів Співтовариства. У справі 136/79 National Panasonic 

(1980 р.) Суд ЄС вирішив, що хоча ЄКПЛ не є складовою права ЄС, її 
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положення повинні виконуватися. Будь-які заходи, ухвалені в межах ЄС, не 

будуть дійсними, якщо вони суперечать Конвенції. Таким чином, завдяки також 

і практиці Суду ЄС права людини були віднесені до загальних принципів права 

ЄС. 

В умовах розвитку європейської інтеграції, поширення її на соціально-

політичну сферу, спонукало держави-члени і органи Співтовариства звернути 

більшу увагу на захист прав людини. З’явилася ціла низка документів, у яких 

була зроблена спроба визначити основні права і свободи людини в межах ЄС. 

Зокрема, до них можна віднести Європейську соціальну хартію 1961 р., 

Декларацію основних прав і свобод 1989 р., Хартію основних соціальних прав 

працівників 1989 р. З 1993 року в Європейському Союзі здійснювалася робота 

щодо створення каталогу основних прав, який враховував би положення 

Європейської конвенції 1950 р., а також містив фундаментальні права, що 

стосувалися б громадян Союзу. У Договір про ЄС була включена стаття F, 

з’явилося положення про повагу з боку Союзу фундаментальних прав людини, 

гарантованих Європейською конвенцією, а також загальних принципів права 

Співтовариства, передбачених спільними для всіх держав-членів 

конституційними традиціями. Це положення знайшло відображення у статті 6 

Амстердамського договору про ЄС 1997 року. Вперше посилання на 

Європейську конвенцію як на правову основу для підтримання демократії було 

здійснено у преамбулі до Єдиного європейського акту 1986 року. У Договорі 

про заснування ЄС була передбачена навіть окрема ст. 303 (нині ст. 220 

Договору про функціонування ЄС), яка закріплювала необхідність встановлення 

відповідних форм співпраці з Радою Європи. 

У Договорі про Європейський Союз (у редакції Лісабонського Договору 

2007 року) повністю перейнято обґрунтування необхідності дотримання прав 

людини, яке вироблено в Раді Європи, зокрема, у пунктах 1, 3 статті 6 цього 

Договору зазначається: “Союз визнає права, свободи і принципи, що викладені 
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в Хартії Європейського Союзу про основні права від 7 грудня 2000 року, 

адаптованої 12 грудня 2007 року…Основні права, як вони гарантовані 

Європейською конвенцією з прав людини і основоположних свобод, і як вони 

випливають із загальних для держав-членів конституційних традицій, входять 

до змісту права Союзу у якості загальних принципів” [302].  

Важливим етапом у сфері захисту прав людини в ЄС стало урочисте 

ухвалення Європейською Радою в Ніцці 10-11 грудня 2000 року Хартії 

основних прав Європейського Союзу та її інкорпорації до проєкту Європейської 

Конституції. Цю Хартію було підготовлено протягом 1999 – 2000 років у рамках 

спеціального органу – “Конвенту”, який об’єднував представників урядів 

держав-членів ЄС, членів національних парламентів, Європарламенту, 

Європейської Комісії та спостерігачів від Суду ЄС та Ради Європи. Головною 

ідеєю Хартії стало проголошення того, що Європейський Союз “ставить 

людську особистість у центр своєї діяльності шляхом введення громадянства 

Союзу та створення простору свободи, безпеки та правосуддю” [301]. На 

відміну від традиційного для західної доктрини прав людини поділу прав та 

свобод на “першорядні”, до яких належать громадянські та політичні права, та 

“другорядні”, до яких, зазвичай додають групу соціально-економічних прав, 

Хартія в цілому визначає правовий статус людини і громадянина ЄС в єдності 

та рівності прав та свобод, які входять до нього, в чому одночасно проявляється 

також принцип єдності та недискримінації прав та свобод в його 

“європейському варіанті”. В тексті Хартії права та свободи закріплено навколо 

семи основоположних принципів-цінностей, що є єдиним комплексом, та 

являють собою правовий статус особистості. Відповідним чином це знайшло 

відображення у назві розділів Хартії. Після набуття чинності Лісабонського 

договору у 2009 році Хартія має таку ж юридичну силу, як і договори ЄС.   

Вектор розвитку основних прав і свобод людини і громадянина вказує на 

те, що хоча механізми їх реалізації та захисту в Раді Європи та в Європейському 
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Союзі автономні, позиції Європейського суду з прав людини в тривалій 

перспективі набудуть пріоритетного значення. Це стосується не тільки правових 

положень, прямо запозичених в Конвенції, які відповідно до правила 

тлумачення Хартії повинні використовуватися в незмінному вигляді, зберігаючи 

інтерпретацію Європейського суду та інших прав, що містяться в Хартії. З 

урахуванням загальних тенденцій у європейському праві такий наслідок 

обумовлений принципом відкритості національних правових систем для впливу 

з боку міжнародного публічного права, з якого випливає обов’язок учасників 

Конвенції тлумачити з урахуванням її положень весь масив права, а не лише 

запозичені з неї норми. Отже, тим самим підсилюватиметься роль Конвенції та 

її вплив на інші акти Європейського Союзу у галузі прав людини.  

Гарантії прав і свобод у Європейському Союзі охоплюють інституційні, 

процесуальні та матеріальні заходи. До інституційних гарантій належать 

судовий захист і позасудові механізми захисту: Омбудсман Європейського 

Союзу, Комісія, Європейський контролер із захисту даних, Загальний 

контрольний орган у межах Європолу, дипломатичні та консульські 

представництва держав-членів у третіх країнах. Процесуальні гарантії містять: 

право особи на справедливий і публічний розгляд її справи протягом розумного 

часу незалежним і неупередженим судом; право на юридичну допомогу; 

презумпцію невинності; принцип законності та пропорційності злочинів і кари; 

принцип недопущення повторного притягнення до кримінальної 

відповідальності за злочин, за який особа вже була покарана чи виправдана у 

державах-членах; заборона позбавлення свободи за борги; право на апеляцію 

стосовно кримінальних справ. Матеріальні гарантії полягають у компенсації 

збитків, завданих особам з боку інших осіб. Майнову відповідальність можуть 

понести фізичні та юридичні особи, органи ЄС та держави-члени. Відповідно до 

загальних принципів права Європейського Союзу Договір про приєднання, 

підписаний в Афінах 16 квітня 2003 року й Конвенція, що є частиною його 
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тексту, стають “складовою правової системи Європейського Союзу”. У вересні 

2007 року у Європейському Парламенті було ухвалено спеціальну доповідь, на 

думку авторів якої, діалог ЄС із іншими країнами має будуватися на принципі 

“універсальності, неподільності та взаємозалежності прав людини”. Як свідчить 

практика, європейська країна не може приєднатися до Європейського Союзу, 

якщо вона не є членом Ради Європи. Саме Європейська конвенція встановлює 

стандарти поведінки держав-учасниць у сфері захисту прав і основних свобод 

людини [304].   

В останні роки зроблені конкретні кроки у напрямі приєднання ЄС до 

ЄКПЛ як окремої сторони. Так, зокрема, Лісабонський договір 2007 року 

передбачає приєднання ЄС до ЄКПЛ [305]. Муравйов В.І. та Святун О.В. 

справедливо підкреслюють, що приєднання до Європейської конвенції 

накладатиме на Європейський Союз певні зобов’язання [306, с.93]. Це 

стосується перш за все захисту прав людини, оскільки ЄС заснований, що 

вбачається зі статті 2 Договору про Європейський Союз, поміж іншого, на 

цінностях поваги людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства 

права та поважання прав людини, зокрема прав меншин [302]. Інститут 

громадянства Євросоюзу передбачає такі права і свободи громадян Євросоюзу, 

як право на вільне пересування та постійне проживання на території держав-

членів, право брати участь у голосуванні й балотуватися в кандидати на 

муніципальних виборах держави-члена і виборах Європарламенту, право на 

дипломатичний та консульський захист, право на судовий захист. 

У разі приєднання ЄС до Європейської конвенції важливим є чітке 

визначення юрисдикції ЄСПЛ відносно Союзу та його органів, зокрема, Суду  

ЄС в Люксембурзі, який у вирішенні питань приєднання ЄС до ЄКПЛ займає 

особливу позицію. Так, у своєму Заключенні 2/94 від 28 березня 1996 року він 

констатував, що “як свідчать чинні положення комунітарного права, Спільноти 

не мають жодних повноважень із приєднання до Європейської конвенції з прав 
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людини” [303]. Суд ЄС зазначив, що в силу принципу наділення 

повноваженнями Європейський Союз має лише ту компетенцію, яка була йому 

передана державами-членами згідно договорів про заснування ЄС, та вказав на 

неможливість використання для приєднання до Конвенції “концепції вважаємих 

повноважень”, яка широко застосовується ЄС у сфері зовнішніх зносин. На 

думку Суду ЄС компетенція ЄС щодо укладення міжнародних угод базується не 

тільки на положеннях засновницьких договорів, які наділяють ЄС цими 

повноваженнями напряму, але і випливає також і з інших положень цих 

договорів та засобів, що були прийняті у напрямку їх розвитку інститутами ЄС. 

Але Єнтін К.В. справедливо зазначає, що у випадку з ЄКПЛ зазначена 

концепція виявилася неприйнятною, оскільки в середині ЄС не мав 

повноважень встановлювати будь-які стандарти в галузі прав людини. У цьому 

відношенні ситуація не змінилась і з прийняттям Хартії про основні права, яка 

не надає ЄС жодних нових повноважень [308, c. 109]. Слід також звернути увагу 

на те, що Суд ЄС виключив можливість використання в якості юридичної бази 

для приєднання ЄС до ЄКПЛ і статтю 352 Договору про функціонування 

Європейського Союзу, яка дозволяє усувати прогалини в засновницьких 

договорах з урахуванням принципу одностайності за пропозицією Комісії і за 

погодженням із Європейським Парламентом. Суд ЄС зазначив, що 

використання статті 352 у такій ситуації є рівнозначним внесенню змін в текст 

засновницьких договорів, оскільки тягне за собою трансформацію всієї системи 

захисту прав людини в ЄС. Таким чином, на його думку, приєднання ЄС до 

Європейської конвенції потребує внесення змін до установчих документів про 

європейські інтеграційні об’єднання.  

Слід відмітити, що перевірка актів на відповідність стандартам прав 

людини не є головним завданням Суду ЄС. Він покликаний захищати інтереси 

інтеграції в рамках ЄС. Суд ЄС заповнює прогалини в праві ЄС стосовно прав 

людини лише симптоматично, тобто в контексті справ, які він розглядає. Яким 
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би не був вплив цього Суду на створення нових норм, він все одно, як зазначає 

Т.В. Комарова, залишається “судовим органом, а не нормотворчим і тлумачить 

лише ті норми, які винесені на його розгляд” [15, с. 117]. 

З точки зору визначення юрисдикції ЄСПЛ важливим є визначення його 

компетенції у взаємовідносинах з Судом ЄС. Оскільки громадяни ЄС за 

захистом своїх прав можуть звертатись до судових органів ЄС та Європейського 

суду, то виникає проблема, чиє рішення матиме пріоритет у випадку колізії 

судових рішень. Вирішення цих питань певною мірою було знайдено з 

підписанням Лісабонського договору 2007 року. З урахуванням того, що в 

пункті 2 статті 6 Договору про Європейський Союз зазначається про 

необхідність приєднання Європейського Союзу до Конвенції з прав людини, 

договор не просто надає ЄС відповідні повноваження, але і закріплює de jure 

політичне рішення про приєднання. Таке формулювання, на думку К.В.Єнтіна, 

фактично зобов’язує інститути ЄС видати Комісії мандат на ведення 

переговорів [308, c. 110]. 

Майбутнє приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції 

зумовить суттєві зміни, особливо інституційного характеру. Це торкнеться, 

зокрема, й праворозуміння державами-членами Європейського Союзу природи 

основних прав людини і громадянина. Оскільки фактично усі держави ЄС є 

членами Ради Європи, перелік основних прав в галузі захисту прав людини у 

національних конституціях держав-членів  Європейського Союзу доповнюється 

положеннями Європейської конвенції. Вплив ЄКПЛ на право Європейського 

Союзу відбувається перш за все шляхом рецепції Судом ЄС окремих 

конституційних норм національних держав. З іншого боку, всі держави-члени 

Європейського Союзу є членами Ради Європи, а отже, визнають вплив 

Конвенції на свої конституції. Звичайно, ступінь цього впливу є неоднаковим: 

наприклад, у Австрії Конвенція є частиною конституційного права, в Іспанії 

вона відповідно до положення абзацу другого статті 19 Конституції держави 
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служить тлумаченню основних прав. У багатьох інших державах-членах 

Європейського Союзу, таких як Франція, відповідно до статті 55 Конституції 

Франції, Конвенція посідає місце між конституцією і законами. У ФРН, через 

панування традиційного вчення про трансформацію міжнародно-правових актів, 

Конвенція має статус звичайного закону. Незважаючи на це, Федеральний 

конституційний суд Німеччини використовує Конвенцію для тлумачення 

конституційного принципу правової державності та зобов’язав застосовувати її 

при тлумаченні основних прав людини і громадянина.  

Слід зазначити, що ЄСПЛ ще до підписання Лісабонського договору були 

зроблені перші кроки для розмежування його компетенції і компетенції Суду 

ЄС. Так, Європейський суд у низці своїх рішень обґрунтував доктрину 

обмеженого втручання у сферу компетенції ЄС, якщо правопорядок Союзу 

забезпечує еквівалентний захист прав людини в об’єднанні. Суть її полягає у 

визнанні з боку ЄСПЛ еквівалентного захисту, якщо особи, які перебувають на 

території Союзу, мають можливість оскаржити в Суді акти інститутів ЄС, які 

порушують права людини, гарантовані Європейською конвенцією. У рішенні у 

справі “Босфорус ейрвейз” проти Ірландії” від 30 червня 2005 року 

Європейський суд відзначив важливе значення Конвенції для основних прав 

людини і громадянина у Європейському Союзі [309]. Завдяки цьому Суд вважає 

за можливе відмовитися від перевірки актів ЄС на відповідність Конвенції, 

вказавши, що в конституціях держав-членів ЄС існують основні права людини і 

громадянина, ідентичні тим, що закріплені у Конвенції, а тому використання 

цих прав є достатнім для конституційної оцінки правових актів Європейського 

Союзу. На нашу думку, після приєднання ЄС до Європейської конвенції 

вищезгадана тенденція розвитку практики держав-членів Європейського Союзу 

щодо інтерпретації основних прав людини і громадянина може підсилитися. До 

того ж рішення Суду ЄС, що стосуються цих прав, підлягатимуть контролю з 
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боку Європейського суду. Це буде, так би мовити, загальноєвропейський 

контроль того, що відбуватиметься в ЄС у сфері прав людини і громадянина.  

Вважаємо, що законодавчі положення щодо судового захисту прав 

людини і основоположних свобод в країнах ЄС будуть і у подальшому 

розвиватися практично ідентично, навіть якщо частина обмежень конвенційних 

прав буде обумовлена особливостями окремих країн, зокрема, і з урахуванням 

необхідних обмежень. Однак оцінки, що будуть даватися у разі обмеження 

прав, можуть базуватися на різних аргументах, тож можливі розходження і при 

визначенні “меж розсуду” [307] окремих держав, а в недалекому майбутньому – 

і Європейському Союзі, визнаних у практиці Європейського суду.  

Слід зазначити, що приєднання ЄС до Європейської конвенції призвано 

вирішити одночасно декілька задач. По-перше, таке приєднання дозволить 

завершити процес інтеграції норм Європейської конвенції в право 

Європейського Союзу. По-друге, з приєднанням Європейського Союзу до 

Конвенції буде посилений юридичний захист приватних осіб за рахунок 

можливості здійснення контрольного механізму з боку органів Ради Європи, 

зокрема, Європейського суду за діяльністю інститутів та посадових осіб ЄС. По-

третє, таке приєднання буде сприяти запровадженню єдиних стандартів та 

єдиної судової практики в галузі прав людини з урахуванням усунення різних 

розходжень в діяльності ЄСПЛ та Суду ЄС. По-четверте, діяльність інститутів 

ЄС, як і держав ЄС, буде підконтрольне органам Ради Європи, що дозволить 

підвищити ефективність захисту прав людини.  

У Протоколі № 8 до ДФЄС передбачається, що угода про приєднання 

Європейського Союзу до Європейської конвенції міститиме положення, 

спрямовані на збереження специфічної природи ЄС та його правової системи. 

Зокрема, це стосується спеціальних положень щодо можливої участі Союзу у 

контролюючих органах ЄКПЛ, а також означатиме, що судові позови, 

позивачами в яких будуть держави — нечлени ЄС та індивідуальні особи, 
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подаватимуться відповідним чином оформлені проти держав — членів ЄС 

та/або Союзу. Така угода повинна забезпечити, що приєднання Союзу до ЄКПЛ 

не вплине негативно на компетенцію Союзу та повноваження його інститутів. 

Вона також забезпечуватиме, що жодним чином не зміниться статус держав-

членів по відношенню до ЄКПЛ, особливо що стосується протоколів до неї, 

заходів, які вживаються в якості відступу від зобов’язань за Конвенцією під час 

надзвичайних ситуацій відповідно до ст. 15 ЄКПЛ та застережень, зроблених 

державами- членами відповідно до ст. 57 ЄКПЛ. 

Після приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції  у 

громадян та інших суб’єкти основних прав, гарантованих цією Конвенцією, 

уперше з’явиться можливість подавати до Європейського суду з прав людини 

скарги на дії та бездіяльність не тільки національної влади, а й наднаціональних  

органів ЄС, у тому числі його судових органів. При цьому в обох випадках 

може зберігатися нині діюча умова про необхідність проходження спочатку 

внутрішніх процедур оскарження, зокрема, у випадку ЄС — попередній розгляд 

справи  Судом ЄС. Тому, рішення Суду ЄС щодо основних прав людини і 

громадянина підлягатимуть контролю з боку Європейського суду. Як зазначає 

професор Р. Арнольд: “Це буде, так би мовити, загальноєвропейський контроль 

того, що відбуватиметься в Європі у рамках ЄС у сфері основних прав людини і 

громадянина” [298, с. 65]. Разом з цим не можна з ним погодитись, коли він, 

говорячи про питання сумісності порядку проходження інстанцій в межах 

національних і європейської правових систем, зазначає, що якщо акт ЄС, що 

суперечить Конвенції, є рішенням у сенсі абзацу 4 статті 288 Договору про 

функціонування ЄС, то в такому випадку зацікавлена особа повинна буде 

звернутися до Європейського суду як суду першої інстанції, рішення якого, 

вона, можливо, оскаржить потім у Суді ЄС [298, c.67]. Вважаємо, що принцип 

субсидіарності повинен бути застосований не тільки у взаємовідносинах ЄСПЛ 

з національними судовими системами, але і у взаємовідносинах з Судом ЄС як 
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елементом системи ЄС. Тому, з урахуванням принципу субсидіарності, рішення 

Суду ЄС можуть бути оскаржені до ЄСПЛ.  

Слід зазначити, що зустрічний процес, як своєрідний зворотній зв'язок,  

відбувається і з боку Ради Європи. З боку Ради Європи робота щодо приєднання 

ЄС до Європейської конвенції з прав людини вже розпочата.  Зокрема, різні 

аспекти приєднання ЄС до Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод розглядалися на міжнародних конференціях під егідою 

Ради Європи, підсумками яких стало прийняття Інтерлакінської 2010 року, 

Ізмірської 2011 року та Брайтонської 2012 року декларацій. У березні 2001 р. 

Комітет Міністрів Ради Європи уповноважив Керівний комітет з прав людини 

вивчити правові та технічні аспекти, з якими Рада Європи буде вимушена 

зіткнутися у випадку можливого приєднання ЄС до ЄКПЛ. У червні 2002 р. 

Керівний комітет підготував доповідь про результати дослідження зазначених 

питань, у якій зазначалося, що ЄС матиме змогу саме приєднатися до ЄКПЛ, на 

відміну від держав, які підписують і ратифікують Конвенцію [310, с.115]. Було 

запропоновано внести до тексту Конвенції додаткові зміни щодо забезпечення 

такого приєднання з правової та технічної точок зору. Керівний комітет 

підтримав позицію, що такі зміни можуть бути внесені або шляхом прийняття 

додаткового протоколу до Конвенції, або шляхом укладення договору про 

приєднання між Європейським Союзом з одного боку, та державами — членами 

Конвенції з другого. Хоча Керівний комітет наголосив на бажаності останнього 

варіанта, було визначено доцільним не включати у Протокол № 14 положення 

стосовно договору про приєднання, щоб залишити відкритими на майбутнє всі 

можливі варіанти. У січні 2010 р. остання з 47-ми держав — членів Ради Європи 

— Російська Федерація, — ратифікувала Протокол № 14, який, у свою чергу, 

набув чинності 1 червня 2010 року. Протоколом № 14 до ЄКПЛ статтю 59 

Європейської конвенції було доповнено новим пунктом 2, в якому надається 

можливість Європейському Союзу приєднатися до Європейської конвенції” 
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[311]. Отже, перешкоди для приєднання ЄС до Конвенції з боку Ради Європи 

були усунені. 26 травня 2010 р. Комітет Міністрів Ради Європи надав 

спеціальний мандат Керівному комітету з правових питань щодо розробки 

разом з ЄС необхідного правового інструменту в цій сфері. Також, 4 червня 

2010 року Рада з питань юстиції ЄС надала Європейській Комісії мандат на 

проведення переговорів щодо приєднання до ЄКПЛ від імені ЄС. Неформальна 

робоча група, яка складається з 14 експертів-представників держав-членів Ради 

Європи (7 із держав-членів ЄС та 7 із держав, які до ЄС не входять), була 

уповноважена розробити проект нормативно-правового акта разом із 

представниками Європейської Комісії. Серед питань, які обговорюються у 

зв’язку із приєднанням до ЄКПЛ, є питання щодо необхідності внесення 

технічних змін до тексту Конвенції, участь ЄС в органах Ради Європи, які 

забезпечують ефективність системи захисту прав людини, фінансова сторона  

участі Євросоюзу в цій системі, а також можливість внесення наступних змін до 

системи ЄКПЛ із урахуванням особливостей правової системи ЄС.  

На восьмому  засідання Неформальної робочої групи, яка відбулась 20-24 

червня 2011 р у м. Страсбурзі, був затверджений остаточний текст Проекту 

Угоди про приєднання Європейського Cоюзу до Європейської конвенції з прав 

людини [312]. У статті 1 зазначеного проекту Угоди про приєднання 

передбачається, що ЄС приєднується до ЄКПЛ та протоколів 1 та 6 до 

Конвенції. Статус Європейського Союзу як Високої Договірної Сторони 

Конвенції та протоколів до неї у подальшому визначатиметься в Угоді про 

приєднання ЄС до Конвенції [313]. Що стосується вдосконалення юрисдикції 

ЄСПЛ та процедури участі ЄС у слуханнях в Європейському суді, статтею 3 

проекту Угоди про приєднання до тексту Конвенції запропоновано внести певні 

зміни. Зокрема, запропоновано змінити назву статті 36 ЄКПЛ: з назви “Участь 

третьої сторони” на назву “Участь третьої сторони та співвідповідачів”. Цю 

статтю пропонується доповнити пунктом 4, зміст якого полягає в тому, що 
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Європейський Союз або держава-член ЄС може стати співвідповідачем у 

судових слуханнях Суду за умов, передбачених Угодою про приєднання ЄС до 

Конвенції. Наступні пункти 2 та 3 статті 3 проекту Угоди про приєднання є 

положеннями, які викликають багато дискусій серед учасників Неформальної 

робочої групи. Зокрема, пунктом  2 передбачається, що у випадку, коли заява 

подана проти однієї або більше держав-членів Євросоюзу, ЄС може стати 

співвідповідачем у судових слуханнях, якщо буде встановлено, що встановлене 

порушення ставить під питання відповідність положення права ЄС правам, 

закріпленим у Конвенції; пунктом 3 проєкту встановлюється, що у випадку, 

коли заява подана проти ЄС, держави-члени ЄС можуть стати 

співвідповідачами у судових слуханнях, якщо буде встановлено, що порушення 

ставить під питання відповідність положень Договору про ЄС Договору про 

функціонування ЄС або будь-якого іншого правового інструменту, який має 

юридичну силу, однакову з установчими договорами, певним правам, 

закріпленим у Конвенції. Якщо заява подана проти ЄС та держав-членів, статус 

відповідача може бути змінений на статус співвідповідача. Висока Договірна 

Сторона може стати співвідповідачем лише за власним бажанням або згідно з 

рішенням Суду. У судових слуханнях, відповідачем за якими є Європейський 

Союз, якщо Суд ЄС не надав юридичну оцінку відповідності Конвенції 

положень права Євросоюзу, Суду ЄС надається достатньо часу для проведення 

такої оцінки, а сторони отримують можливість робити свої зауваження. ЄС має 

забезпечувати, щоб такі оцінки готувалися настільки швидко, щоб слухання в 

ЄСПЛ не зазнавали необґрунтованої затримки. Стаття 4 проекту Угоди про 

приєднання стосується справ, які порушуються у заявах однієї Високої 

Договірної Сторони проти іншої. Зокрема, передбачається, що перше речення 

пункту 2 статті 29 ЄКПЛ повинно бути викладене в такій редакції: “Палата 

приймає рішення щодо прийнятності та суті заяв, поданих однією Високою 

Договірною Стороною проти іншої відповідно до ст. 33”. У свою чергу у статті 
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33 Конвенції запропоновано отримує назву “Міждержавні заяви” замінити на 

назву “Справи, які подаються Сторонами Конвенції”. У контексті визначення 

критеріїв прийнятності заяв, поданих проти Європейського Союзу, у статті 5 

Проекту Угоди про приєднання зазначається, що слухання в Суді ЄС не повинні 

розглядатися як такі, що були подані на розгляд до іншого міжнародного органу 

розслідування чи врегулювання, як це закріплено п. 2 b) ст. 35 Конвенції. Крім 

того, передбачено, що стаття 55 Конвенції, яка передбачає відмову від інших 

засобів урегулювання спорів, які виникають унаслідок тлумачення або 

застосування ЄКПЛ, не розглядатиметься як така, що перешкоджає дії статті 

344 Договору про функціонування Європейського Союзу, де закріплено, що 

держави-члени зобов’язані не подавати позов стосовно тлумачення або 

застосування установчих договорів ЄС на вирішення іншими засобами, ніж ті, 

які ними передбачені. Окремий розділ проекту Угоди про приєднання 

присвячений інституційним та фінансовим питанням. Так, стаття 6 проєкту 

визначає порядок обрання суддів до Європейського суду з прав людини. 

Відповідно передбачається, що з метою забезпечення приєднання ЄС на рівних 

умовах з іншими Договірними Сторонами суддя, обраний від ЄС, братиме 

участь у роботі Європейського суду з прав людини на умовах, однакових з 

іншими суддями, з таким саме статусом та обов’язками. Слід зазначити, що 

зараз відповідно до пункту 2 статті 21 Конвенції судді беруть участь у роботі 

Суду в особистій якості.  

У пункті 1 статті 6 Проекту Угоди зазначається, що делегація 

Європейського Парламенту отримує повноваження брати участь із правом 

голосу в засіданнях Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) кожного 

разу, коли Асамблея здійснює вибір суддів відповідно до статті 22 ЄКПЛ. 

Кількість представників Європейського Парламенту дорівнюватиме найбільшій 

кількості представників від держави в ПАРЄ відповідно до ст. 26 Статуту Ради 

Європи (це 18 членів — така кількість передбачена для представників Великої 
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Британії, Iталії, Російської Федерації, Франції та ФРН). Умови та обсяги участі 

представників Європарламенту в засіданнях ПАРЄ та її відповідних органів 

визначаються ПАРЄ після консультації з Європейським Парламентом.  

Комітет Міністрів Ради Європи прийматиме рішення за участю із правом 

голосу представника ЄС в таких випадках: а) згідно з п. 2 ст. 26, коли за 

клопотанням пленарного засідання ЄСПЛ Комітет може одностайним рішенням 

і на встановлений строк зменшити кількість суддів у складі Палат до п’яти; коли 

згідно з п. 4 ст. 39 Комітет здійснює нагляд за виконанням умов дружнього 

врегулювання спору; б) згідно з пунктами 2 та 5 ст. 46 — коли Комітет здійснює 

нагляд за виконанням рішень Суду, а також притягує до відповідальності 

Високі Договірні Сторони, які утримуються від виконання остаточних рішень 

Суду. Крім того, ЄС  залучатиметься із правом голосу до роботи КМРЄ у 

випадку внесення змін до ЄКПЛ та прийняття додаткових протоколів до неї, або 

прийняття чи виконання будь-яких інших інструментів або текстів, адресованих 

всім Високим Договірним Сторонам або Суду, або стосовно реалізації функцій 

відповідно до Конвенції КМРЄ або ПАРЄ. Крім того, до ст. 7 планується 

включити п. 2, яким передбачено, що стосовно рішень, ухвалених проти ЄС як 

відповідача або співвідповідача, правила процедури Комітету Міністрів 

стосовно прав голосу повинні бути узгоджені таким чином, щоб забезпечити 

адекватні гарантії того, що реалізація комбінованих голосів Євросоюзу та його 

держав-членів не завдасть шкоди здатності Комітету Міністрів ефективно 

здійснювати свої наглядові функції, як це закріплено у статтях 9 та 46 ЄКПЛ. 

Для ЄC передбачена участь у витратах, пов’язаних із реалізацією положень 

ЄКПЛ. ЄС повинен буде роботи щорічний внесок, який буде додатковим до 

внесків, які роблять інші Високі Договірні Сторони. Ці кошти мають йти на 

забезпечення функціонування Суду та інших органів Ради Європи, нагляд за 

виконанням судових рішень. Стаття 9 Проекту Угоди присвячена 

співвідношенню інших конвенцій та угод, прийнятих у рамках Ради Європи, із 
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Угодою про приєднання. Це пов’язано з тим, що існує ціла низка договорів, які 

безпосередньо пов’язані з системою ЄКПЛ, хоча й є окремими документами. 

Отже, необхідно забезпечити, щоб ЄС як сторона Конвенції поважав відповідні 

положення таких інструментів, а тому з метою їх застосування розглядався як їх 

учасник. Це стосується насамперед Європейської угоди стосовно осіб, які 

беруть участь у процедурах Європейського суду з прав людини 1996 р. (ETS No. 

161), а також Шостого протоколу до Генеральної угоди про привілеї та 

імунітети Ради Європи 1996 р. (ETS No. 162), що закріплює привілеї та 

імунітети, які надаються суддям Європейського суду з прав людини. 

Передбачається, що ЄС також поважатиме привілеї та імунітети інших осіб, як 

передбачено Генеральною угодою про привілеї та імунітети Ради Європи 1949 

р. (ETS No. 002) та Першим протоколом до неї 1952 р. (ETS No. 010). Беручи до 

уваги той факт, що приєднання ЄС до цих інструментів та додатків до них 

вимагає багато часу та зусиль, а також те, що система Генеральної угоди про 

привілеї та імунітети Ради Європи відкрита для приєднання лише для держав-

членів Організації, Проект Угоди закріплює, з одного боку, зобов’язання 

Європейського Союзу як Договірної Сторони Конвенції дотримуватися 

положень цих інструментів, а з другого боку — обов’язок інших Договірних 

Сторін ставитися до ЄС так, начебто Євросоюз є стороною цих угод. Крім того, 

у Проекті містяться положення про обов’язок враховувати позицію ЄС у разі 

зміни статусу цих документів (приєднання, внесення змін тощо), а також 

закріплений обов’язок Генерального Секретаря Ради Європи як депозитарія цих 

документів нотифікувати ЄС про такі зміни. У статті 10 Проекту Угоди про 

приєднання передбачається, що Угода набуде чинності в перший день місяця, 

що настає після закінчення трьох- місячного періоду від дати, на яку всі Високі 

Договірні Сторони Конвенції та Європейський Союз висловили свою згоду на 

обов’язковість для них цієї Угоди. 20-24 червня 2011 р. на засіданні 

Неформальної робочої групи був узгоджений текст проекту Угоди про 
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приєднання ЄС до Конвенції. У звіті восьмого засідання Неформальної робочої 

групи передбачено, що сам проект Угоди буде переданий для затвердження на 

позачерговому засіданні Керівного комітету з прав людини Ради Європи [312]. 

Після затвердження Проекту з боку цього Комітету він передається до КМРЄ. 

ПАРЄ приймає висновок щодо Проекту Угоди, після цього Проект 

затверджується на засіданні КМРЄ та стає відкритим для підписання [314]. 

Відповідно до процедури, закріпленої у ст. 218 Договору про 

функціонування ЄС, що регулює порядок укладання міжнародних угод ЄС, 

передбачена одностайність держав — членів Європейського Союзу в Раді 

стосовно укладення договору, також існує необхідність отримання згоди 

Європейського Парламенту, а в разі потреби і позиції Суду ЄС. Потім договір 

має бути ратифікований всіма державами-членами Європейського Союзу. Крім 

того, зміни, передбачені саме до тексту Конвенції, повинні бути ратифіковані 

всіма 47-ма державами-учасницями Європейської конвенції, більшість з яких є 

одночасно державами-членами Європейського Союзу.  

Вважаємо, що після приєднання ЄС до Європейської конвенції 

юрисдикція Європейського суду отримає новий імпульс. Професор Арнольд Р. 

цілком слушно зазначає, що позиції Європейського суду з прав людини 

набудуть пріоритетного значення [298, c. 65]. На його думку після приєднання 

ЄС до Конвенції тенденція розвитку практики держав-членів ЄС щодо 

інтерпретації основних прав людини і громадянина може підсилитися. До того 

ж, як він вважає, рішення Суду ЄС, що стосується цих прав, підлягатимуть 

контролю з боку ЄСПЛ. Це буде, так би мовити, загальноєвропейський 

контроль того, що відбуватиметься в Європі у рамках ЄС у сфері основних прав 

людини і громадянина. Професор Арнольд Р. також вважає, що доктрина, 

напрацьована Європейським судом з прав людини в його рішенні у справі 

“Босфор” не зможе застосовуватись після приєднання ЄС до Конвенції. В 

іншому разі перевірці можуть піддаватися лише загальнообов’язкові акти 
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Європейського Союзу, що очевидно порушують Конвенцію з прав людини. 

Така практика перешкоджатиме виконанню Європейським судом з прав людини 

його контрольної функції, хоча саме реалізація останньої була мотивом для 

приєднання ЄС до Конвенції. Такий висновок заперечує також можливість 

перевірки рішень Суду ЄС на їх відповідність Конвенції [298, c. 68].  

З приєднанням ЄС до Конвенції на порядку денному можуть встати 

питання удосконалення процесуальних основ діяльності Суду ЄС, приведення 

їх у відповідність з положеннями Європейської конвенції та практикою ЄСПЛ. 

Зазначені питання знайшли своє відображення в юридичній літературі [229, 

с.293-305], [230, c.65], [243, р.15-34], [244], [281, р.141, 323] та судовій практиці 

[242]. Так, на наш погляд, потребує удосконалення процесуальне законодавство, 

що забезпечує діяльність Суду ЄС у частині інституту генеральних адвокатів, 

оскільки генеральні адвокати є посадовими особами цього Суду та наділені 

повноваженнями надавати заключення щодо справ, які знаходяться в 

провадженні Суду ЄС. У рішенні у справі “Kress v. France” від 7 червня 2001 

року ЄСПЛ, розглядаючи статус урядового комісара в Державній раді Франції, 

зазначив, що заявник повинен мати право відповісти на висновок урядового 

комісару під час слухань по справі. Зважаючи на те, що сторони мали 

можливість відповісти на висновок урядового комісара шляхом подання 

письмового меморандуму, ЄСПЛ не знайшов у цьому випадку порушень пункту 

1 статті 6 Конвенції з прав людини. Але було визнано порушенням пункту 1 

статті 6 Конвенції з прав людини присутність урядового комісара під час 

обговорення рішення у справі, яке оголошувалось. Також, ще 20 лютого 1996 

року ЄСПЛ у рішенні у справі “Vermeulen v. Belgium” зупинився на аналізі 

інституту генерального прокурора, який існує в бельгійському касаційному 

суді. Незважаючи на те, що генеральний прокурор призваний допомагати суду 

шляхом висловлення свого об’єктивного висновку по відповідній справі, ЄСПЛ 

зазначив, що відсутність у сторони можливості відповісти на таке заключенні 
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генерального прокурора порушує право заявника на справедливий судовий 

розгляд, яке закріплене в п. 1 статті 6 ЄКПЛ. До обтяжуючих обставин ЄСПЛ 

відніс участь генерального прокурора в нараді Суду, хоча і без права голосу. 

Саме на це рішення ЄСПЛ звернув увагу заявник під час слухання в Суді ЄС у 

справі “Emesa Sugar v. Aruba” [245], та вимагав надати йому право відповісти на 

висновок генерального адвоката (статус генеральних адвокатів визначений 

Статутом Суду ЄС – О.Б.). Суд ЄС відмовився задовольнити це клопотання, 

мотивуючи це тим, що на відміну від інституту генерального прокурора в 

бельгійському судочинстві, генеральні адвокати є частиною судового корпусу, 

призначаються на підставі тих самих критеріїв і мають той самий статус, як і 

судді; що між генеральними адвокатами Суду ЄС не має відносин 

підпорядкованості і вони не створюють окремий корпус на зразок прокуратури.  

Крім процесуального статусу генеральних адвокатів проблемним для 

Суду ЄС є сумісність здійснення судом контролю законності рішень 

антимонопольних органів з забезпеченням права на справедливий судовий 

розгляд. Так, в рішенні у справі “Menarini Diagnostics S.R.L. v. Italy” від 27 

вересня 2011 року ЄСПЛ зазначив, що значний (майже шість мільйонів євро) 

штраф, який був накладений на відповідача по справі про порушення 

антимонопольного законодавства свідчить про репресивний характер подібних 

санкцій, що мають характер “кримінально-правовий” в розумінні пункту 1 

статті 6 Конвенції. Суд зазначив, що хоча накладення санкцій адміністративним 

органом не являє саме по собі несумісність з вимогами Конвенції, заявнику в 

цьому випадку має бути надана можливість оскаржити дані санкції в судовому 

органі, який би гарантував виконання вимог статті 6 Конвенції. У цій справі 

Європейський суд підкреслив, що такий орган повинен здійснювати “повний 

судовий контроль” над рішенням адміністративного органа. ЄСПЛ зазначив, що 

Суд повинен мати можливість при вирішенні спору як розглядати питання 

права, так і перевіряти правильність фактичних обставин справи, що були 
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встановлені адміністративним органом. Виходячи з вищезазначеного, особливе 

значення мають повноваження Суду анулювати, зменшувати або збільшувати 

накладені на підприємство санкції [315].  

Таким чином, приєднання Європейського Союзу до Європейської 

конвенції надасть більш завершеного вигляду системі захисту прав людини і 

громадянина в ЄС та Європі в цілому, сприятиме диверсифікації інструментів 

захисту прав фізичних і юридичних осіб. При цьому повинно відбутися 

гармонізація фундаментальних елементів змісту основних прав людини між 

національним та європейським правом. Важливим повинно бути наділення 

ЄСПЛ компетенцією щодо забезпечення дотримання зобов’язань за Конвенцією 

та Протоколами до неї ЄС та його правових інститутів, зокрема, і Суду ЄС. У 

разі приєднання ЄС до Конвенції процесуальні засади організації та діяльності 

Суду ЄС потребують вдосконалення з урахуванням положень ЄКПЛ та 

практики ЄСПЛ. ЄС у цьому випадку необхідно здійснити інкорпорацію в 

право ЄС усього масиву судової практики Європейського суду.  

Все це ставить перед Україною питання про необхідність удосконалення 

власної системи захисту прав людини, оскільки відповідно до критеріїв вступу 

до Європейського Союзу лише держава із відповідним рівнем дотримання прав 

та основних свобод людини може стати його повноправним членом.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. За період функціонування Ради Європи сформувалася її правова 

система, в основі якої знаходяться принципи міжнародного універсального 

права, загальноєвропейські закономірності та цінності, пов’язані з 

впровадженням у практику ідеї “єдиної стабільної Європи”. Подальший 

розвиток Ради Європи, таких її структурних частин, як інституційна, 

нормативна та функціональна здійснюється під впливом діяльності ЄСПЛ.  
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Європейський суд підтвердив автономний характер правопорядку Ради 

Європи, обґрунтував верховенство права у якості принципу, властивого кожній 

статті Європейської конвенції, важливої частини загальної спадщини держав-

членів. Кожний член Ради Європи обов’язково має визнати принципи 

верховенства права та здійснення прав людини і основоположних свобод всіма 

особами, які знаходяться під його юрисдикцією. В Європейській конвенції 

визнання обов’язкової юрисдикції ЄСПЛ  віднесено до безперечних умов 

членства в Раді Європи. Широка юрисдикція Суду та вимога Конвенції щодо 

визнання обов’язковості такої юрисдикції державами–учасниками Конвенції 

створюють передумови для значного впливу Суду на право, функціонування та 

подальший розвиток інститутів Ради Європи. З урахуванням цього 

Європейський Суд  послідовно у своїй практиці визначає важливість спільних 

інтересів у рамках Ради Європи та обґрунтовує їх переваги перед 

індивідуальними потребами держав-членів цієї міжнародної організації.  

Юрисдикційна діяльність ЄСПЛ суттєво впливає на право та правову 

систему Ради Європи. Подальший розвиток європейського права обумовлений 

історичними, національно-культурними та юридичними передумовами. Нова 

якість правової системи Ради Європи характеризується тим, що Конвенція та 

Протоколи до неї встановлюють правовий режим, котрий надає права та 

накладає обов’язки на усіх держав-учасниць Конвенції.  

2. Європейська конвенція та практика ЄСПЛ безпосередньо впливають на 

національні правові системи, які активно адаптуються до основних принципів 

права Ради Європи, важливими серед яких виступають принцип верховенства 

права, принцип здійснення прав людини і основоположних свобод, а також 

принцип ефективного співробітництва в досягенні мети Ради Європи.  

Взаємодія Європейського суду та національних судів відіграє важливе 

значення у забезпеченні інтеграційного правопорядку Ради Європи. ЄСПЛ із 

урахуванням принципу субсидіарності доповнює національні судово-правові 
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системи. Національні суди функціонально забезпечують безпосереднє 

застосування права Ради Європи та практики ЄСПЛ.  Така взаємодія суттєво 

впливає на гармонізацію правових систем держав-учасниць Конвенції з правом 

Ради Європи. У механізмі кооперації Європейський суд та національні суди 

відіграють двоєдину роль у встановленні інтеграційного правопорядку. У цьому 

механізмі ЄСПЛ належить ключова роль. Національні суди є автономними, 

оскільки вони керуються національними нормами матеріального і 

процесуального права з урахуванням національних традицій судочинства. Разом 

з цим, з урахуванням існування вимог ефективної та належної реалізації права 

Ради Європи національні норми матеріального і процесуального права у певних 

випадках стають об’єктами контролю з боку Європейського суду. В окремих 

державах, зокрема, в Україні, законодавчо визначено, що національні суди 

застосовують Конвенцію та практику Суди як джерело права.  

Важливе значення для підвищення ефективності реалізації 

юрисдикційних повноважень Європейського суду має подальша реорганізація 

контрольного механізму Ради Європи. Важливими напрямками такої 

реорганізації можуть бути: 1) надання ЄСПЛ повноважень щодо контролю за 

виконанням державами-учасницями Конвенції з прав людини рішень Суду. З 

цією метою пропонується повноваження щодо контролю за виконанням 

державами-учасницями Конвенції рішень, що зараз належать Комітету 

Міністрів Ради Європи передати Європейському суду, що потребуватиме 

внесення змін до ЄКПЛ; 2) підписання та ратифікація усіма Високими 

Договірними Сторонами Протоколу № 16 до Європейської конвенції щодо 

розширення консультативної юрисдикції ЄСПЛ та запровадження процедури 

звернення національних судів до  Європейського суду з консультативними 

запитами з питань тлумачення та застосування Конвенції. 

3. Європейська конвенція є важливим компонентом не тільки в системі 

права Ради Європи, а й у системі європейського права в цілому. Європейський 
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Союз фактично зробив повну рецепцію Європейської конвенції, єдиного 

універсального документа Ради Європи і заснованого на ній прецедентного 

права ЄСПЛ у свою правову систему. Прийняття у 2000 році у Ніцці та 

подальше включення Хартії основоположних прав до нового Лісабонського 

договору про ЄС стало важливим кроком уперед – основоположні права і 

свободи, як вони гарантовані ЄКПЛ і як вони випливають із загальних для 

держав-членів конституційних традицій, входять у зміст права ЄС у якості 

загальних принципів права.  

Приєднання Європейського Союзу до Європейської конвенції надасть 

більш завершеного вигляду системі захисту прав і свобод людини в Європі, 

сприятиме диверсифікації інструментів судового захисту. Після приєднання ЄС 

до ЄКПЛ уперше з’явиться можливість оскаржити в ЄСПЛ дії або бездіяльності 

наднаціональної влади ЄС, у тому числі його судових органів. У зв’язку з цим 

важливим має бути наділення ЄСПЛ юрисдикцією щодо контролю за 

діяльністю як ЄС, так і його правових інститутів, зокрема Суду ЄС.  

У разі приєднання Європейського Суду до Конвенції процесуальні засади 

організації та діяльності Суду ЄС потребують вдосконалення з урахуванням 

положень Європейської конвенції та практики ЄСПЛ. Європейський суд 

повинен мати контрольні функції за діяльністю Суду ЄС з питань забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина. У цьому випадку ЄС необхідно здійснити 

інкорпорацію в право ЄС усього масиву судової практики ЄСПЛ.  

Все це ставить перед Україною питання про необхідність удосконалення 

власної системи захисту прав людини, оскільки відповідно до критеріїв вступу 

до ЄС лише держава із відповідним рівнем дотримання прав людини та 

основоположних свобод може стати повноправним членом Євросоюзу.  
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 

конкретного наукового завдання, що виявляється у дослідженні юрисдикції 

Європейського суду як специфічного комплексу компетенційних повноважень, 

які відбивають статус ЄСПЛ в інституційній системі Ради Європи та його роль у 

формуванні інтеграційного права та правопорядку. Головні наукові результати 

дисертаційного дослідження мають теоретичне та практичне значення.     

1. Рада Європи представляє своєрідну організаційну структуру, покликану 

розвивати європейську інтеграцію. Ця специфіка виражається в певному 

змішенні повноважень виконавчої, законодавчої та судової гілок влади, а також 

у незакріпленому розподілі повноважень між європейським та національними 

рівнями врядування. Саме ця, так би мовити, асиметрична структурно-

функціональна специфіка дозволяє Раді Європи бути успішною динамічною 

міжнародною організацією, яка не має аналогів на світовій арені. 

2. Інституційні реформи, викликані бажанням вивести найефективнішу 

модель діяльності держав-членів в рамках організації та створення механізмів 

узгодження їх окремих інтересів з інтеграційними інтересами. Динаміка 

створення та змін інституційної системи Ради Європи є її найхарактернішою 

ознакою, яка дозволяє адаптуватися до об’єктивних змін та успішно вирішувати 

інституційні кризи, які притаманні діяльності міжнародних організацій. В 

цілому ж історія еволюції інституційної системи Ради Європи показує, що 

інституційні реформи будуть супроводжувати Раду Європи протягом всього 

його існування.  

3. З огляду на характер відносин ЄСПЛ з іншими інститутами Ради 

Європи та його вплив на їх статус та повноваження слід відмітити, що, 

незважаючи на те, що Страсбурзький суд по суті є судовим органом 

міжнародної організації, характеристика його діяльності та її фундаментальні 
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результати дають підстави говорити про еволюцію його статусу від початково 

лише елементу судової системи, де його повноваження залежали від 

Європейської комісії з прав людини, до самостійного міжнародного судового 

органу. Європейський суд з прав людини безперечно є міжнародним Судом, але 

з притаманними лише йому особливостями, що полягають у поєднанні рис як 

міжнародних, так і національних судових установ. Така множинність рис Суду 

обумовлена принципом субсидіарності, який визначає взаємні відносини ЄСПЛ 

з національними судовими системами.  

4. У аспекті становлення та трансформації компетенційних повноважень 

інститутів Ради Європи, власне, генезис юрисдикції Страсбурзького суду 

віддзеркалює не лише конвенційні засади діяльності самого Суду, але й модель 

інституційного балансу в Раді Європи. Крім того, цей генезис свідчить, що 

інституційно в процесі еволюції та трансформації Рада Європи у міжнародну 

організацію sui generis Суд став інституційним стрижнем цього унікального 

міжнародно-правового об’єднання. Суттєве підвищення ролі Суду 

здійснювалось адекватно інтеграційному процесу розвитку його юрисдикційних 

повноважень.  

5. Юрисдикція Європейського суду з прав людини має фундаментальне 

значення і є своєрідним інструментом гармонізації повноважень інститутів та 

органів Ради Європи. Але головне – юрисдикція Суду визначає не лише сферу 

застосування його компетенційних повноважень, але й безпосередньо 

забезпечує реалізацію фундаментальних принципів правової системи Ради 

Європи. Юрисдикція ЄСПЛ є багатомірним поняттям. Вона визначає сферу 

функціонування судової влади Ради Європи, поряд з виконавчою та 

законодавчою, сферу компетенційних повноважень Суду по тлумаченню та 

застосуванню Конвенції при розгляді конкретних справ у процедурах судового 

розгляду, передбачених Конвенцією та Регламентом Суду. Ці передбачені 
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процедури судового розгляду (провадження) разом із рішеннями виступають 

процесуальними формами реалізації юрисдикції ЄСПЛ.  

6. У системі Ради Європи існує певний стандарт правового захисту. Його 

складовими є компетенції усіх інститутів Ради Європи, зокрема, ПАРЄ та 

КМРЄ. Але при цьому фундаментальне значення має юрисдикція Суду, що явно 

прослідковується при її реалізації у межах, визначених Конвенцією. 

Унікальність забезпечення виконання рішень ЄСПЛ  відбивається в наявності 

змішаних повноважень Суду і КМРЄ – інститутів, різних за своїм правовим 

статусом і природою. Ця унікальність полягає в тому, що зазначений характер 

розмежування повноважень дає можливість розвивати право Ради Європи і 

здійснювати послідовну політику інтеграції. Причому в силу різних причин 

КМРЄ в своїх рішеннях прагне заручитися підтримкою Суду, прецеденти якого 

ним враховуються. Оскільки КМРЄ здійснює нагляд за виконанням остаточних 

рішень ЄСПЛ, то врешті-решт саме КМРЄ є відповідальним за стан виконання 

державами-членами Ради Європи рішень ЄСПЛ.   

7. Через тлумачення та застосування Конвенції, судовий перегляд актів 

інститутів держав-членів Ради Європи досягається принцип верховенства 

європейського права та унеможливлюється зловживання владою одним із 

елементів інституційної системи Ради Європи. Особлива унікальність цієї 

процедури реалізації юрисдикції полягає в тому, що в міжнародному праві 

приватні особи можуть виступати перед міжнародною судовою установою як 

ініціатори оскарження дій або бездіяльності держави. 

8. Рішення Європейського суду – одна з процесуальних форм реалізації 

його юрисдикції і вони мають характер правових прецедентів. Даючи офіційне 

тлумачення Конвенції, Суд розвиває її положення, здійснює її 

конституціоналізацію. Враховуючи визначальну роль ЄСПЛ у забезпечені 

інтеграційного правопорядку, можна передбачити, що саме Суд в подальшому 

буде залишатися тією ланкою інституційної системи Ради Європи з сильними 
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юрисдикційними повноваженнями, яка поєднує дуже широке коло інтересів 

держав-членів та всієї Європи у вирішенні проблем забезпечення прав людини. 

10. Діяльність Європейського суду постійно скерована на поглиблення 

захисту прав фізичних та юридичних осіб та ефективність компетенційних 

повноважень усіх елементів судової системи Ради Європи. Цей аспект 

віддзеркалює суттєвий чинник європейської інтеграції – acquis communautaire. 

Аcquis communautaire, власне, стали основним об’єктом тяжіння національних 

законодавств держав-членів. А тому і роль Суду має феноменологічне значення 

для реалізації цих основ, оскільки практика Європейського суду впливає на 

розвиток інституційної системи Ради Європи та формування основних свобод. 

При цьому відбувається фундаменталізація правової системи Ради Європи.  

11. Європейський суд виступає одним з ефективних інструментів 

інтеграційного правопорядку. Поряд з різними аспектами впливу Суду на 

формування права та правопорядку можна відмітити, що він є фокусом 

європейської судової системи. Саме ЄСПЛ розвинув принципи верховенства 

права Ради Європи над національним правом держав-членів та прямої дії норм 

європейського права. Він приймає фундаментальні для інститутів Ради Європи 

рішення, які стверджують принцип інституційної рівноваги. Така активна 

діяльність Суду визначає його роль в інституційній системі Ради Європи – роль 

активного захисника європейської інтеграції, зокрема, приєднання до Конвенції 

з прав людини Європейського Союзу.   

12. На розвиток інтеграційних процесів впливають національні суди. Хоча 

інституційно вони не є елементами судової системи Ради Європи, але 

функціонально вони забезпечують безпосереднє застосування норм Конвенції з 

прав людини та протоколів до неї, а також практики Суду до правовідносин, які 

виникають у державах-учасниках Конвенції. Взаємодія судової системи Ради 

Європи та національних судових систем – органічний феномен європейської 

інтеграції на основі принципу субсидіарності. Страсбурзький суд доповнює 
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національні судові системи. При цьому особливістю є те, що при цій взаємодії 

національні суди залишаються процесуально автономними, а процесуальне 

право досить сильно відбиває національні традиції.  

Разом із тим, через існування вимог ефективності та належної реалізації 

права Ради Європи, національні процесуальні норми стають об’єктами 

контролю з боку Ради Європи, що може призводити до становлення єдиних 

транснаціональних правил судочинства в рамках Ради Європи. 

15. Приєднання ЄС до Конвенції надасть завершеного вигляду системі 

захисту прав людини в Європі, сприятиме диверсифікації інструментів захисту 

прав фізичних і юридичних осіб. При цьому повинно відбутися гармонізація 

фундаментальних елементів змісту основних прав людини і громадянина між 

національним та європейським правом. Важливим повинно бути наділення 

ЄСПЛ компетенцією щодо контролю за діяльністю як ЄС, так і його інститутів, 

зокрема Суду ЄС.  У разі приєднання ЄС до Конвенції процесуальні засади 

організації та діяльності Суду ЄС потребують вдосконалення з урахуванням 

положень ЄКПЛ та практики ЄСПЛ. Європейський суд повинен мати 

контрольні функції за діяльністю Суду ЄС з питань забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина. ЄС у цьому випадку необхідно здійснити інкорпорацію 

в право Європейського Союзу усього масиву судової практики ЄСПЛ.  

Все це ставить перед Україною питання про необхідність удосконалення 

власної системи захисту прав людини, оскільки відповідно до критеріїв вступу 

до ЄС лише держава із відповідним рівнем дотримання прав людини та 

основоположних свобод може стати повноправним членом Євросоюзу.  
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