
?3
Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.10 

Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка

04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1

ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Іванця Іван Петровича 
на тему «Правові проблеми виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини в сфері приватного права», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; 
сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність теми дисертаційної роботи
Належний захист прав людини є важливою ознакою правової держави, 

здатної не лише задекларувати права людини, але і забезпечити їх реальне 
втілення в життя. Саме тому Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року (далі -  Конвенція) сьогодні на повних 
підставах оцінюється як одне з найбільших досягнень Ради Європи, що являє 
собою фундаментальну основу всього комплексу міжнародно-правового 
регулювання у галузі прав і свобод людини, її законних інтересів та потреб. 
Конвенція базується на принципі об’єктивних стандартів і прав особи бути 
захищеною від зловживань з боку державної влади та забезпечує систему 
наднаціонального контролю за дотриманням прав людини на 
внутрішньодержавному рівні. Одним з інституційних елементів цієї системи є 
Європейський суд з прав людини (далі -  ЄСПЛ), створений відповідно до статті 
19 Конвенції для забезпечення дотримання Сторонами - Державами учасниками 
їхніх зобов'язань за Конвенцією та протоколами до неї.

Ратифікувавши Конвенцію, Україна визнала право особи звертатися до 
ЄСПЛ та обов'язковість його юрисдикції в усіх питаннях, що стосуються 
застосування та тлумачення Конвенції.

Разом із тим, для України актуальним залишається питання виконання 
шень ЄСПЛ. Так, згідно щорічного звіту Комітету Міністрів Ради Європи (далі 
КМ РЄ) Україна опинилася на четвертому місці серед 47 країн-членів Ради 
вропи за кількістю справ, за якими ЄСПЛ виніс рішення, але виконання яких 
зсі не визнане КМ РЄ. Лише три країни Ради Європи мають більшу кількість 

І ІЙроблемних рішень -  Італія (2 421), Туреччина (1 591) та Росія (1 549). Варто 
^ 1 .5 р |р ^ начити? Щ° йдеться не лише про рішення, що потребують грошової 
гг .3 ° компенсації, а про рішення щодо невиконання державними органами та України 

ішень національних судів; а також мова йде про рішення Суду, які вимагають 
вирішення системних проблем з дотриманням прав людини.

Тому не тільки від вирішення судових справ залежить ефективний захист
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прав, свобод, інтересів громадян та інших осіб, але і від виконання рішень. А, 
беручи до уваги той факт, що рішення ЄСПЛ несе за собою ряд зобов’язань, - 
сплатити справедливу сатисфакцію; вжити індивідуальних заходів на користь 
заявника (restitutio in integrum); вжити загальних заходів з метою запобігання 
виникненню подібних порушень у майбутньому, - проблема виконання рішень 
Європейського суду потребує комплексного дослідження.

З огляду на це дисертаційне дослідження Іванця Івана Петровича, 
присвячене системному аналізу проблем невиконання рішень ЄСПЛ на 
міжнародному та національному рівнях; з фокусуванням уваги на практичних 
аспектах цієї проблеми в Україні в контексті порівняння з досвідом виконання 
рішень ЄСПЛ в європейських державах; а також комплексне висвітлення 
“живого” впливу практики ЄСПЛ на розвиток механізмів захисту прав людини 
та на правову систему держави в цілому, є своєчасним та актуальним із позицій 
існуючих реалій і суспільного запиту щодо пошуку шляхів вирішення проблем з 
виконання рішень ЄСПЛ та застосування його практики.

Дисертаційне дослідження виконане в рамках наукової теми «Правові 
засади співпраці України з міжнародними інтеграційними об’єднаннями», яка є 
частиною планової теми Інституту міжнародних відносин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка «Україна у міжнародних 
інтеграційних процесах» № 11БФ048-01, що також засвідчує актуальність 
роботи.

Оцінка змісту, структури, обсягу дисертації, її повноти та 
завершеності, обгрунтованості наукових положень, висновків, рекомендацій

Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, що включають 10 підрозділів, 
висновків та списку використаних джерел, перелік яких налічує 405 
найменувань. Повний обсяг дисертації становить 266 сторінок.

Аналіз дисертаційної роботи свідчить про те, що Іванцю І.П. вдалося 
досягнути мети дослідження, а представлені ним наукові результати, висновки 
та практичні рекомендації -  обґрунтовані і достовірні. Використання 
різноманітних наукових методів на різних етапах дослідження дало змогу автору 
розкрити поставлені у роботі завдання та одержати результати, що мають 
теоретичне і практичне значення.

Опрацювання значної кількості наукових джерел та матеріалів практики 
Європейського суду підтверджує широкі межі дослідження, що дозволило 
дисертанту аргументувати викладені у роботі наукові підходи, позиції та 
положення, обґрунтувати результати і пропозиції. Крім того, вірогідність 
наукових положень дисертації підтверджується системним аналізом положень 
законодавчих актів різних держав, у тому числі й України, актів міжнародного 
права, а також матеріалів судової практики.

Логічний та послідовний виклад матеріалу відповідно до обраної 
концепції, що відповідає структурі роботи, а саме: розкриття на початку
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сутності категорії прав людини, зокрема цивільних прав, можливостей захисту 
цих прав в міжнародній системі захисту прав людини та визначення особливого 
місця Європейського суду в ній, далі висвітлення особливостей компетенції та 
обов’язкової юрисдикції ЄСПЛ, дослідження механізму контролю за 
виконанням рішення ЄСПЛ на міжнародному рівні, і потім -  розкриття 
особливостей контролю за виконанням та проблем виконання рішення ЄСПЛ на 
національному рівні, а також дослідження впливу практики ЄСПЛ на правову 
систему держави та юрисдикцію національних судів, - засвідчує ґрунтовність, 
повноту та завершеність дослідження.

Кількість сформульованих у роботі висновків (С. 50-53, 75-78, 220-228), 
що винесені до кожного розділу та узагальнено як кінцеві, говорить про значний 
теоретичний та практичний здобуток автора.

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження
Наукова новизна результатів дослідження Іванця І.П. полягає в тому, що 

робота містить висунуті дисертантом науково обґрунтовані теоретичні 
результати, наукові положення, що в сукупності спрямовані на висвітлення 
підходів щодо застосування практики ЄСПЛ у сфері приватного права, 
розв'язання проблем виконання його рішень, а також оцінки впливу його 
практики на розвиток правової системи держави.

До висновків, що характеризуються науковою новизною слід віднести, 
зокрема, такі положення і результати дисертаційного дослідження.

1. Дисертантом на основі узагальнення практики ЄСПЛ визначено ряд 
особливостей її формування, а саме:

- доводиться, що практика ЄСПЛ має ознаки прецедентної: Суд, визнаючи 
формальну відсутність доктрини прецеденту, тим не менше, послідовно 
дотримується своєї попередньої практики (Є. 167). При цьому, у роботі 
досліджено випадки виключень використання Європейським судом 
прецедентної практики на прикладі відповідних рішень (I. v. the United Kingdom, 
Vogt v. Germany), основна ідея яких зводиться до того, що навіть якщо висновок 
Суду щодо конкретної справи відрізняється від попередньої практики, - ЄСПЛ 
завжди вкаже причини та наведе аргументи, що обґрунтовують зміну його 
позиції (С. 167-168);

- аналізується вплив практики ЄСПЛ, як джерела права, на правову 
систему та юрисдикцію національних судів держав-членів Європейської 
конвенції в процесі виконання рішення Суду, зокрема у приватноправовій сфері 
(С.92-94, 143-165, 170-177, С.210-220). Обгрунтовується позиція, що рішення 
ЄСПЛ мають пряму дію, що є винятком в міжнародному праві та суттєво 
відрізняє його від інших міжнародних судових інстанцій (С.98). Аналізується 
досвід Словаччини, Іспанії, Швеції, Фінляндії та інших європейських держав 
(С.92-94). Щодо України, автором пропонується вирішення проблем 
невиконання рішень ЄСПЛ шляхом внесення відповідних законодавчих змін 
(Є. 143-165), за прикладом справи «Юрій Миколайович Іванов проти України»,
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на основі якої Верховною Радою України прийнято Закон України «Про гарантії 
держави щодо виконання судових рішень» (С. 147-150). Іншим прикладом є 
справа «Совтрансавто-холдинг проти України», на підставі якої Генеральний 
директорат з прав людини Ради Європи в резолюції від 21.03.2003 р. вимагав від 
України вжиття заходів, що випливали із згаданого рішення Суду. Було, 
наприклад, рекомендовано прийняти в Україні документ для розповсюдження 
серед судових та адміністративних органів на державному та регіональному 
рівнях, у якому зазначалися б факти, які були встановлені судом; а також 
вказівка на те, що незалежність судів має поважатися на всіх рівнях, і будь-яка 
спроба втручання у процес судочинства є незаконною й такою, що не відповідає 
ані Конституції України, ані Конвенції (С.174).

По суті, дисертант довів, що кожне рішення Європейського суду (всього в 
роботі проаналізовано 140 рішень Європейського суду) має вплив у вигляді 
зобов’язань загального характеру для держави, щоб не допустити аналогічних 
порушень Конвенції у майбутньому.

2. Дисертантом доведено, що предметом для розгляду справ Європейським 
судом можуть бути не лише обмежене коло прав людини, визначене в 
Європейській конвенції та її протоколах, але і ті права, захист який можливий 
через сформовану практику та розширювальне тлумачення Європейським судом 
положень Європейської конвенції. Ураховуючи вказане, у роботі доведено 
можливості захисту цивільних та інших прав приватноправового характеру, 
перелік яких не визначено в Європейській конвенції (С. 177-210).

3. На основі практики Європейського суду обґрунтовано підходи у 
тлумаченні поняття «цивільних прав та обов’язків», а саме: поняття «цивільні 
права і обов’язки» мають автономний характер і їх тлумачення не обмежується 
лише національним законодавством; обмеження автономного характеру поняття 
«цивільних прав та обов’язків» полягає в правових наслідках та не залежить від 
особливостей юридичної кваліфікації згідно законодавства держав-членів 
Європейської конвенції; кожен має право на захист цивільних прав та обов’язків 
(Є.23-24). Визначено, які права та обов'язки як у Європейській конвенції, так і в 
національному праві держав-учасниць, можна вважати цивільними в контексті 
практики Європейського суду, а саме право на шлюб; повага приватного та 
сімейного життя; право на компенсацію за незаконні дії, неправосудний вирок та 
заподіяну шкоду; право на захист честі та гідності, ділової репутації; право на 
підприємницьку діяльність; свобода місця проживання; право власності та інші 
(С.25-28).

4. На увагу заслуговує наведене автором узагальнення та класифікація 
проблем, що виникають при виконанні рішень Європейського Суду державами- 
учасницями Конвенції у сфері приватноправових відносин (С.95-112):

1) Суперечливість внутрішнього національного законодавства держави- 
учасниці Європейської конвенції (Прикладом є рішення Суду «Шофман 
проти Росії». В Україні, наприклад, є суперечливими положення ч. З ст. 
10 Закону «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» та розділу IX ЦПК) (С.96-97, Є. 124-
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2) Недостатність ознак, необхідних для визначення «розумних строків» 
виконання рішень та градація таких строків по періодам (виконати 
рішення до ..., виконати на протязі 1 місяця, виконати терміново) 
(С.108-110).

3) Недосконалість законодавчого механізму виконання рішення. Тут автор 
робить аналіз на прикладі України як єдиної держави, яка врегульовує 
питання виконання рішення Суду на рівні спеціального Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з 
прав людини» (Є. 112-143).

4) Відсутність механізму додаткової відповідальності держав-порушників 
(С.49, Є.64-66, С .104-106).

5) Недостатність ефективності і доступності національних засобів 
правового захисту (С .103-104, Є .108).

5. Обґрунтовано особливу природу ЄСПЛ, пов’язану з застосуванням норм 
Європейської конвенції. Оригінальністю характеризуються авторські позиції, що 
іноді дії Суду можуть мати вигляд таких, що можуть бути притаманні 
класичному верховному або конституційному суду (С.211-216). Надано 
порівняльний аналіз ЄСПЛ з іншими міжнародними судовими інстанціями, 
визначено його особливе місце як частини міжнародної системи захисту прав 
людини, де основною особливістю є забезпечення можливості звернення до 
Суду фізичних осіб з питань відновлення прав, порушених державою (С.36-46). 
Звертається особлива увага на реформування ЄСПЛ, що дозволило забезпечити 
його ефективну роботу, зокрема в контексті Протоколу № 14 до Європейської 
Конвенції, який стосувався спрощеної процедури прийнятності заяви до 
розгляду одним суддею одноособово, а не трьома, як раніше; прийняття рішення 
за спрощеною процедурою; розширення критеріїв прийнятності заяви, таких як 
«зазнання істотних поневірянь». Приділено увагу розробці нових Протоколів до 
Конвенції №15 щодо принципу субсидіарності і межі відповідальності держави 
за виконання положень Конвенції та Протоколу №16 щодо можливості надання 
консультативних висновків Європейським судом на запит найвищих судових 
органів держав-членів Конвенції (С.45-50).

6. Позитивної оцінки заслуговують пропозиції автора щодо вдосконалення 
законодавства України, зокрема законів «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського Суду з прав людини» та «Про виконавче 
провадження», із зазначення необхідності реформування виконавчої служби 
(С. 112-143). Підтримки заслуговують і ті пропозиції автора, що стосуються 
змін, які необхідно внести в законодавство України саме на основі прийнятих 
рішень Європейського суду (С. 143-161).

Зауваження щодо змісту дисертаційної роботи
Позитивно оцінюючи актуальність проведеного дослідження, наукову 

новизну, обґрунтованість та достовірність, високий теоретичний рівень і

125).
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практичну значущість отриманих результатів для вирішення проблем виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду, потрібно звернути увагу 
на деякі дискусійні положення роботи.

1. Структурно Розділ III дисертаційної роботи, який включає в себе чотири 
підрозділи, слушно було б розділити на два розділи. Адже з одного боку, у 
вказаному розділі дисертаційної роботи досліджуються принципи та 
зобов’язання держав, на яких базується виконання рішень Європейського суду з 
прав людини; аналізуються механізми виконання рішень Європейського суду з 
відповідним аналізом законодавства України та пропозиціями до його 
вдосконалення в Україні; описується стан виконання рішень Європейського суду 
в іноземних державах; а з іншого боку -  досліджується вплив прецедентної 
практики Європейського Суду з прав людини на правову систему держави та 
юрисдикцію національних судів, що по об’єму та по піднятих у ньому питаннях 
заслуговує на виділення в окремий розділ.

2. Автор, досліджуючи питання існуючих проблем на шляху виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду застосовує термін 
«проблеми», разом з тим, згідно листа МОН України від 14.02.2013 № 1/9-116 
теми дисертацій повинні відображати основну наукову ідею та змістовно 
визначатися об’єктом та предметом дослідження. Під час формулювання теми 
необхідно уникати висловлювань загального характеру. Саме одне з таких 
висловлювань міститься у темі роботи «Правові проблеми виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері приватного 
права». Зауваження з приводу використання в темі роботи терміну «проблеми» 
є, на наш погляд, справедливим і доречним.

3. У дисертаційній роботі досліджується виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду у сфері приватного права, проте 
автором також досліджується порушення прав державних службовців (С.178- 
179), екологічних прав (Є. 185-192), прав з питань оподаткування (С. 193-200), що 
належать до сфери публічного права. Хоча автор і доводить можливість захисту 
таких прав в Європейському суді, незважаючи на те, що такі права прямо не 
закріплені в Європейській конвенції, проте загадка та таке дослідження в рамках 
обраної теми вказаних прав є дискусійним питанням.

4. Ще одним дискусійним висновком роботи є положення щодо характеру 
тлумачення Судом норм Європейської конвенції. Автор зазначає, що рішення 
Суду є результатом правозастосовчої, та аж ніяк не правотворчої діяльності 
Європейського суду . При цьому дисертант справедливо наголошує, що згідно 
статті 32 Європейської конвенції юрисдикція Суду поширюється на всі питання 
тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї. Проте, такі висновки 
не поширюються на питання, що стосуються змісту чи обсягу прав і свобод, 
визначених у Конвенції та протоколах до неї (с. 231-232). Водночас про 
правотворчу функцію Суду йдеться на с. 63, 169 дисертації. А на с. 94 дисертації 
дисертант слушно наводить думку, що “неодноразово відзначалося в рішеннях 
Європейського Суду — це живий механізм, що постійно розвивається. Тому 
судова практика має елемент динаміки — змінюється з часом з тим, щоб судова

б



практика застосовувалася в інтересах забезпечення тлумачення Конвенції 
змінами в суспільстві і ситуації, що існує сьогодні”. В контексті наведеного 
вважаємо, що правотлумачній діяльності ЄСПЛ властиві ознаки правотворчості, 
оскільки саме завдяки їй право Конвенції набуває сенсу “живого права”, 
наповнюється новим змістом з урахуванням розвитку та ускладнення суспільних 
відносин.

5. Більш докладної аргументації, як вважаємо, заслуговує позиція 
дисертанта у частині висновків та тверджень, що Суду притаманні риси 
класичного верховного або конституційного суду. В якості конституційного 
суду, пояснює дисертант, схожість полягає в тлумаченні Конвенції та 
можливості розширення зазначених в ній прав; також досліджується 
відповідність внутрішнього права положенням Конвенції. Крім того, 
діяльність Європейського суду можна порівняти з верховними судами, 
оскільки рішення Суду можуть містити вимогу для держави вжити заходів 
індивідуального характеру з метою перегляду рішення національного суду. 
В призмі тлумачення як верховними, так і конституційними судами положень 
Конвенції, вбачається їх зв'язок із Європейським судом, який виглядає як 
«остання інстанція» щодо визначення змісту норм та застосування Конвенції по 
відношенню до вищих судів держав (с. 9, 231).

6. В роботі містяться наукові положення, які отримали подальший 
розвиток, наприклад, стосовно прецедентного характеру рішень Європейського 
суду (С. 165-170), але не виносяться на захист -  це можна вважати недоліком 
роботи.

7. Підтримуючи аналіз дисертантом особливостей динамічного 
тлумачення Європейським судом Конвенції, які дозволили автору довести 
можливість захисту прав, не закріплених в Конвенції (С. 177-209), проте 
потребує уточнення меж динамічного тлумачення. Хоча варто зазначити, що 
автор детально назвав випадки відступу' Європейського суду від своїх 
попередніх рішень (С. 167-169).

Висловлені зауваження носять уточнюючий та дискусійний характер і в 
цілому не зменшують високу наукову та практичну цінність наукових положень, 
висновків і пропозицій, винесених автором на захист та сформульованих у 
загальному висновку до роботи.

Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях
Основні наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційного 

дослідження відображені у дев’яти наукових працях: 6 наукових статтях, з яких 
5 вийшли друком у вітчизняних фахових юридичних виданнях та 1 науковому 
виданні іноземної держави, а також у 3 тезах доповідей на науково-практичних 
конференціях, які додатково відображають результати дослідження.

Сформульовані у дисертації положення, висновки і пропозиції з 
достатньою повнотою викладені у вказаних наукових публікаціях. Повнота 
викладу основних результатів дисертації відповідає встановленим для такого
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виду робіт вимогам. Кількість та обсяг публікацій, які розкривають основний 
зміст роботи, засвідчує достатній рівень випробування отриманих результатів.

Оцінка відповідності змісту автореферату і основних положень 
дисертації

Виконане І.П.Іванцем дисертаційне дослідження є актуальним, 
своєчасним, має наукову новизну та важливе значення для розвитку правової 
науки. Робота характеризується глибиною дослідження, скрупульозністю 
підходу, точністю викладення дисертаційного матеріалу.

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації; 
автореферат та дисертаційна робота відповідають вимогам законодавства щодо 
написання та опублікування таких робіт. Зміст автореферату методично і 
концептуально цілісний, має науковий виклад, в цілому позбавлений однобічних 
чи категоричних висновків та відповідає вимогам Порядку присудження 
наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового 
співробітника, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 
липня 2013 року № 567.

Загальний висновок
Представлена дисертація є завершеним науковим дослідженням, що 

свідчить про вирішення важливої проблеми в науці цивільного та міжнародного 
приватного права щодо аналізу теоретичних і практичних аспектів застосування 
практики ЄСПЛ, пов’язаних із виконанням рішення Суду, а також проблем 
виконання рішень Європейського суду в сфері приватного права.

Дисертація І.П. Іванця на тему «Правові проблеми виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері приватного 
права», подана на здобуття наукового ступеня кандидат юридичних наук із 
спеціальності 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 
міжнародне приватне право, є кваліфікаційною науковою працею, виконана 
особисто здобувачем у вигляді спеціально підготовленого рукопису, який 
відповідає вимогам, встановленим у Порядку присудження наукових ступенів і 
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567. Автор 
дисертації - Іванець Іван Петрович заслуговує на присудження йому наукового 
ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03. -  цивільне право 
та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне пгаво.

Офіційний опонент - Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету  

]Мбйі Тараса Шевченка

О.М. Клименко

8



ВІДЗИВ

офіційного опонента -  кандидата юридичних наук, професора 

Фурси Євгена Івановича на дисертаційне дослідження 

Іванця Івана Петровича на тему «Правові проблеми виконання 

рішень га застосування практики Європейського суду з прав людини в 

сфері приватного права», поданої на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і

цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Актуальність проведеного дослідження належним чином 

підтверджена автором і доведена зв’язком роботи з науковою темою 

«Правові засади співпраці України з міжнародними інтеграційними 

об’єднаннями» (номер 11БФ048-01), яка є частиною планової теми Інституту 

міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. Так, з автором можна погодитися в тому, що Україна, як член 

ради Європи, має забезпечувати права людини і запроваджувати 

загальновизнані європейські стандарти, тому важливо враховувати досвід 

діяльності Європейського суду з прав людини.

Тему дослідження абсолютно новою визнати неможливо, але за 

рахунок отриманих автором результатів, можна стверджувати, що ним 

сформульовані оригінальні та перспективні для впровадження в правову 

систему України висновки. При цьому, автором ґрунтовно проаналізовано 

попередні дослідження провідних вчених і визначено відмітні риси власного 

дослідження.

Крім того, наявність істотних проблем з виконанням рішень 

Європейського суду в Україні, значна кількість звернень громадян України 

до Суду актуалізує не тільки це, а й подальші дослідження цієї 

проблематики, оскільки права людини в Україні все ще не можуть бути 

надійно захищені в судах України. Тому робота є своєчасною за напрямком

Відділ діловодства та архіву 
Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка



дослідження та актуальною для правової системи України за отриманими 

позитивними результатами.

Ступінь обгрунтованості наукових положень. Слід звернути увагу й 

на те, що мета і задачі дисертаційного дослідження правильно визначені, а 

також виконані автором в повному обсязі. Загалом можна погодитися з 

автором і щодо о б ’єкту та предмету дослідження, які ним сформовані 

теоретично правильно. Однак тут можна помітити певне дискусійне 

положення, що «Об’єктом дослідження є регулювання суспільних відносин» 

(с. 6), тобто автор визначає об’єкт не статичний, а динамічний -  

регулювання». Не зважаючи на виявлене протиріччя з традиційним підходом 

до формування об’єкту дослідження в переважній більшості дисертацій, зі 

здобувачем можна погодитися в тому, що рішення Європейського суду слід 

сприймати в динаміці і спостерігати за їх впливом на правову систему 

України та інших країн світу. Тому такий оригінальний підхід до сприйняття 

об’єкту дослідження позитивно характеризує автора.

Визначена автором стисла методологічна основа дисертаційного 

дослідження доводить теоретичний характер роботи і разом з отриманими 

висновками стверджує високий науковий потенціал здобувана.

В змісті роботи весь матеріал автором надається в порівнянні з 

позиціями інших науковців і лише потім робляться власні висновки, а також 

застосовуються багаточисленні рішення Європейського суду як базис позиції 

автора, тому можна подачу матеріалу вважати послідовною і ґрунтовною.

З приводу обґрунтованості наукової новизни одержаних результатів 

та запропонованих висновків і рекомендацій можна стверджувати, що 

висновки автора є новими, ґрунтовними і відповідними рівню наукового 

ступеня кандидата юридичних наук. Особливу увагу зверну на висновки: 

щодо широкого сприйняття прав людини Європейським судом, оскільки це 

розширює межі удосконалення правової системи України в контексті її 

відповідності міжнародним стандартам, особливо в період євроінтеграції 

України; важливе значення має висновок щодо визначення основних проблем



з виконанням рішень Європейського суду та авторської кваліфікації таких 

проблем. Можна погодитися з автором в тому, що «суперечливість 

внутрішнього законодавства держави-учасниці європейської конвенції» 

відіграє негативну роль і має стояти на першому місці в переліку, оскільки в 

процесі виконання рішення Європейського суду будуть виявлені недоліки 

законодавства України тощо. Значну увагу в дослідженні звернено і на 

удосконалення існуючих концепцій провідних вчених України, які дістали 

подальшого розвитку. Отже, перелічені та інші висновки можна вважати 

правильними і достатньо обґрунтованими, а також взаємопов’язаними з 

темою дослідження та загальним позитивним результатом -  поліпшення 

якості охорони і захисту прав громадян.

При цьому, висновки, винесені на захист, не повторюються у розділі 

«висновки», а узгоджено відображають зміст роботи та отримані результати 

дослідження, що є позитивною рисою наукового потенціалу автора. Розділ 

«висновки» так само має багато цікавих і ґрунтовних висновків автора, які 

істотно доповнюють і розкривають наукову новизну роботи.

В юридичних джерелах опонентом не було помічено критичних 

зауважень на оприлюднені автором результати дослідження, що підтверджує 

їх достовірність і новизну. Опонент з абсолютною більшістю висновків 

погоджується, визнає їх правильними і не помітив плагіату.

Крім того, приємне враження від роботи складається за рахунок 

ґрунтовного аналізу всіх провідних наукових концепцій, оскільки автором 

проаналізовано 405 джерел і тут, поряд з провідними українськими та 

російськими авторами, використані праці західноєвропейських науковців на 

іноземній мові.

Відмічу й вміле ведення наукової полеміки, виважене ставлення до 

висновків інших авторів, наявності в роботі нових авторських концепцій, а не 

тільки окремих і фрагментарних висновків.



з виконанням рішень Європейського суду та авторської кваліфікації таких 

проблем. Можна погодитися з автором в тому, що «суперечливість 

внутрішнього законодавства держави-учасниці європейської конвенції» 

відіграє негативну роль і має стояти на першому місці в переліку, оскільки в 

процесі виконання рішення Європейського суду будуть виявлені недоліки 

законодавства України тощо. Значну увагу в дослідженні звернено і на 

удосконалення існуючих концепцій провідних вчених України, які дістали 

подальшого розвитку. Отже, перелічені та інші висновки можна вважати 

правильними і достатньо обґрунтованими, а також взаємопов’язаними з 

темою дослідження та загальним позитивним результатом -  поліпшення 

якості охорони і захисту прав громадян.

При цьому, висновки, винесені на захист, не повторюються у розділі 

«висновки», а узгоджено відображають зміст роботи та отримані результати 

дослідження, що є позитивною рисою наукового потенціалу автора. Розділ 

«висновки» так само має багато цікавих і ґрунтовних висновків автора, які 

істотно доповнюють і розкривають наукову новизну роботи.

В юридичних джерелах опонентом не було помічено критичних 

зауважень на оприлюднені автором результати дослідження, що підтверджує 

їх достовірність і новизну. Опонент з абсолютною більшістю висновків 

погоджується, визнає їх правильними і не помітив плагіату.

Крім того, приємне враження від роботи складається за рахунок 

ґрунтовного аналізу всіх провідних наукових концепцій, оскільки автором 

проаналізовано 405 джерел і тут, поряд з провідними українськими та 

російськими авторами, використані праці західноєвропейських науковців на 

іноземній мові.

Відмічу й вміле ведення наукової полеміки, виважене ставлення до 

висновків інших авторів, наявності в роботі нових авторських концепцій, а не 

тільки окремих і фрагментарних висновків.



Достатньо прослідкувати за авторськими публікаціями, щоб 

встановити, робота є самостійною науковою працею, оскільки вони видані 

одноосібно. При цьому, значна частина публікацій датована 2013 роком, що 

доводить значний термін роботи над дисертацією та підтверджує 

скрупульозність, виваженість і завершеність дослідження.

Всі найвагоміші концепції автора були повною мірою оприлюднені в 

юридичних джерелах та використані в дисертаційному дослідженні. Отже, 

були виконані вимоги ВАК щодо кількості публікацій, участі в конференціях 

і повноти викладу наукових результатів в опублікованих працях.

Пошуки здобувача були системними, широкими і безпосередньо 

пов'язаними з темою дисертації. Робота виконана за чітко сформульованим і 

послідовним планом, який відповідає темі і визначеній спеціальності - 

12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне 

приватне право.

Практичне значення одержаних результатів полягає у використанні 

розроблених автором пропозицій та висновків: у законотворчій діяльності -  в 

процесі удосконалення законодавства України. Позитивний вплив на 

збагачення теорії міжнародного приватного права також очевидний, оскільки 

дане дослідження може стати підґрунтям для подальших досліджень, буде 

корисним у навчально-методичній роботі -  при підготовці і викладанні 

навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» і відповідних 

спецкурсів; при підготовці підручників і навчальних посібників, а також 

навчально-методичних матеріалів.

Разом з позитивними рисами роботи в силу вимог ВАК необхідно 

звернути увагу на її недоліки та дискусійні питання.

Так, дискусійним представляється висновок, який винесений на захист 

першим, оскільки автор буквально зазначає: «вперше проведене комплексне 

дослідження впливу практики Європейського суду, як джерела права, ...».



Вважається все ж таки доцільним розцінювати таку позицію як властивий 

багатьом молодим вченим максималізм і брати до уваги, що в роботі 

проаналізовані всі найважливіші рішення Європейського суду і їх значний 

вплив «на правову систему та юрисдикцію національних судів держав членів 

Європейської конвенції» (с. 7), але всебічний, системний аналіз в межах 200 

сторінок цього питання просто неможливий. Автор намагався це зробити і 

саме тому його можна виправдати за перевищення відведених ВАК для 

написання роботи обсягів.

Не зовсім чітким можна розцінювати й зв’язок назви дисертації в 

контексті меж дослідження «права людини в сфері приватного права» з 

^  назвою підрозділу 1.1. «Поняття прав людини та цивільні права в системі

прав людини», оскільки виникає питання про співвідношення приватного та 

цивільного права, яке доцільно здобувану більш детально розкрити під час 

захисту дисертації. Зокрема, на стор. 22 та ін.. здобувачем обґрунтована 

позиція Європейського суду з прав людини з цього приводу, але, на наш 

погляд, однозначно не сформована власна авторська позиція.

Наступне питання пов’язане з попереднім, оскільки воно стосується 

понятійного апарату. Так, розділ 1 називається «Правове забезпечення 

механізмів захисту прав людини», але відповідне поняття «механізм захисту» 

-V в цьому розділі не згадується і замість нього у підрозділі 1.3. сформовано

«Міжнародні засоби захисту прав людини». Тому потребується уточнити 

позицію автора на предмет сприйняття термінів «механізм» та «засіб» 

захисту прав людини. Складність сприйняття здобувачем українських 

юридичних термінів виявляється й на с. 99, де одиночна камера 

трансформована в «поодиноку камеру», що свідчить про звичну для 

здобувача мову спілкування - російську.

Загалом можна погодитися з автором щодо необхідності «розширення в 

ст.. 16 Закону «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» кола відповідальних за невиконання чи



неналежне виконання рішень Європейського суду осіб, не обмежуючись 

лише Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду з прав 

людини, державною виконавчою службою та Державним казначейством», 

але така не персоніфікована гіпотеза, на наш погляд, не матиме істотних 

позитивних наслідків. Тому під час захисту здобувач має сміливо визначити 

свою наукову позицію, а кого він в даному випадку має на увазі, оскільки 

перелічені особи не мають безпосереднього права розпоряджатися 

державними коштами і наповнювати бюджет України.

В підрозділі 3.2. автором наведено багато рішень Європейського суду з 

прав людини, які були ухвалені проти багатьох країн Євросоюзу. Звідси 

випливає логічний висновок, що всі країни мають істотні недоліки в своїй 

правовій системі, отже для України вже не так важливо швидко і в повному 

обсязі впроваджувати рішення Суду в нашу правову систему, оскільки всі 

країни мають певні недоліки? Чим тоді обумовлюється позиція здобувача, що 

Україна має швидко і в повному обсязі виконувати рішення Європейського 

суду з прав людини?

Абсолютно можна погодитися з автором в тому, що Європейський суд 

з прав людини перевантажений і незабаром не зможе «опрацювати» на 

належному рівні всі подані до нього заяви, тому критерії відбору заяв за їх 

значимістю тощо не зовсім коректні. Отже, варто заслухати позицію автора 

щодо питання відмежування компетенції Суду хоча б за критерієм фізичні 

або юридичні особи? Або як можна кардинально «подолати» величезне 

навантаження на Європейський суд з прав людини іншим чином?

Висловлені зауваження і поставлені питання, тим не менш, не 

знецінюють значення роботи Іванця Івана Петровича як самостійного і 

завершеного творчого дослідження, не впливають на його позитивну оцінку. 

В сукупності наведені у відзиві позитивні положення щодо дисертації 

свідчать про вирішення дисертантом актуальної, важливої наукової проблеми 

і надання відповідних рекомендацій щодо вдосконалення, в першу чергу,



теорії міжнародного приватного права, а також відповідного законодавства 

України.

Дисертацію оформлено згідно з встановленими вимогами, що 

висуваються до кандидатських дисертацій. Автореферат дисертації в 

достатній мірі та повноті відображає зміст дисертації і повністю відповідає 

встановленим вимогам як щодо обсягу, так і змісту.

Таким чином, дисертаційне дослідження Іванця Івана Петровича 

«Правові проблеми виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини в сфері приватного права» за своїм 

змістом, обсягом, науковими результатами, новизною та іншими 

показниками відповідає вимогам Порядку присудження наукових ступенів і 

присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.03 -  цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право.
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