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ВСТУП 

 

Ефективність захисту прав людини в сучасних умовах неможлива без 

відповідної юрисдикційно-котрольної діяльності, оскільки саме в умовах 

існування механізмів контролю та виконання судових рішень забезпечується 

дотримання взятих державою міжнародно-правових зобов’язань та 

нормативних положень її внутрішньодержавного порядку.  

Україна вступила до Ради Європи (9 листопада 1995 року), визнавши 

необхідність запровадження загальновизнаних європейських стандартів, які 

встановлюються або визнаються міжнародними організаціями, міжнародно-

правовими актами, актами національного права демократичних розвинутих 

країн, де елементом таких стандартів є права людини. 

Серед чинників, які зумовлюють запровадження таких стандартів у 

систему захисту прав громадян України, важливу роль відіграє Європейський 

суд з прав людини (далі – Суд або Європейський суд), який діє відповідно до 

Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року 

(далі –Конвенція або Європейська конвенція), яку Україна ратифікувала 11 

вересня 1997 року. 

Важливим моментом в такому прояві прагнення до європейської 

інтеграції, стає питання реалізації та дотримання гарантій Конвенції, через 

діяльність Європейського суду, на національному рівні. Тобто, у 

врегулюванні відносин між державою та громадянином, між державою та 

юридичними й фізичними особами відбуваються якісні зміни, пов’язані 

безпосередньо з функціонуванням Європейського суду, рішення якого 

відповідно до Конвенції та Конституції України стають складовою 

українського законодавства. 

Наслідком цього стає набуття практики Європейського суду важливого 

юридичного значення в аспектах проблеми виконання його рішень та змін, 

які несе за собою прецедентна практика Суду в внутрішньодержавний 

правопорядок. 
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На цей час у багатьох країнах світу існують механізми, на які 

покладається функція контролю за неухильним дотриманням рішень Суду. 

Наприклад, правова система Фінляндії, Швеції, ФРН та інші. В Україні було 

прийнято унікальний закон «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини», що потребує відповідного аналізу. 

У числі актуальних теоретичних і практичних проблем важливого 

значення набуває визначення місця й ролі судової системи через практику 

діяльності Європейського суду, а також контролю за виконанням рішень 

Європейського Суду в державно-правовому механізмі. 

Відсутність чіткості та визначеності в теоретичних підходах та судовій 

практиці держави перешкоджає втіленню ефективно діючої системи гарантій 

Європейської Конвенції з захисту прав людини, яка через Європейський суд 

може стати останнім рубежем в захисті прав, який не був забезпечений на 

національному рівні. 

Права людини належать до тих стандартів демократичного суспільства, 

котрі визнані світовим співтовариством. Установивши вказаний інститут, 

Україна використала при цьому європейську модель захисту прав людини, в 

межах якої поєднується абстрактний та конкретний контроль і 

передбачається наявність внутрішньодержавних механізмів виконання 

рішень Суду.  

Особливості (в тому числі теоретичного характеру) таких 

внутрішньодержавних механізмів з виконання рішень Суду, що склалися в 

державах з традиційно стійкими демократичними цінностями та інститутами, 

представляють для нас чималий інтерес. Хоча, безумовно, проблеми їх 

існування та застосування мають бути висвітлені та вирішені.  

Актуальність теми дослідження. Незважаючи на те, що світова 

спільнота давно апробувала інститут прав людини та механізмів його 

застосування опосередковано через систему гарантій Європейської Конвенції 

та практику Суду, в Україні він перебуває ще на стадії свого становлення. 

Виходячи з цього актуальною є проблема визначення ролі і місця 
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юрисдикційного контролю за виконанням рішень Європейського суду та 

забезпечення на національному рівні механізмів виконання рішень Суду.  

Все це зумовлює необхідність встановлення можливостей звернення до 

Суду; чітких меж впливу виконання рішень Суду на внутрішньодержавний 

порядок; додержання, виконання, використання і застосуванням норм 

Європейської Конвенції Судом та зобов’язання держави забезпечити 

дотримання конвенційних гарантій на національному рівні. 

Теоретичну основу дослідження становлять праці вітчизняних і 

зарубіжних учених, які вивчали та досліджували теоретичні, практичні і 

нормативні джерела функціонування системи прав людини, процедури 

визнання та виконання рішень іноземних судів, Європейського суду з прав 

людини разом з характерними для цього процесу правовідносинами. До 

теоретиків, які зробили істотні внески у розвиток цього напрямку 

дослідження і здобутки яких стали предметом дослідження, необхідно 

віднести праці: Дж. Донеллі, Б. Петранова, В. Лутковської, В. Буткевича, В. 

Паліюка, С. Фурси, Є.Фурси, С. Медіни, Дж. Ресса, К. Авер’янова, М. 

Антонович, З. Бортновської, Р. Коцюби, П. Рабіновича,  П. Селезня, С. 

Шевчук, О. Євтушенко, Л. Гіджівана, Е. Рубіна, Л. Гусейнова, А. Грушової, І. 

Шумак, Л. Вільдхабера, М. Віллінджера, Р.Лоусена, Р.Мюллерсона, 

А.Буканан, К.Вельмана, Д.Кінлі, С.Флогайтіса, Р.Баррентса, Г.Гая, П.Махоні, 

Дж. Макбрайда, Ж. Хегардса, Ж. Флорена та інших авторів. 

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

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. 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає у 

проведенні системного, з урахуванням досвіду європейських держав, 

дослідження проблем виконання державою рішень Європейського суду в 
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сфері приватного права, а також теоретичних і практичних аспектів 

застосування практики Суду державами-учасницями Європейської конвенції, 

пов’язаних із виконанням рішення Суду. 

Мета дослідження обумовила вирішення таких завдань: 

– встановлення особливостей реалізації процесуальних прав під час 

звернення до Європейського суду; 

– розкриття правової природи Суду, його завдань, компетенції, форм і 

методів діяльності в контексті захисту прав людини в сфері приватного 

права; 

– визначення можливостей застосування обов’язкової юрисдикції 

Європейського суду з прав людини для захисту приватно-правових 

відносин; 

– дослідження механізмів контролю за виконанням рішення Суду та 

виконання цих рішень на національному рівні державами-учасницями 

Європейської конвенції в сфері приватного права; 

– встановлення проблем виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини в Україні та інших країнах; 

– визначення впливу практики Європейського Суду з прав людини на 

правову систему та юрисдикцію національних судів держав-учасниць 

Європейської конвенції; 

– обґрунтування пропозицій з удосконалення законодавства України та 

оптимізації діяльності органів державної влади в частині регулювання 

правовідносин, пов’язаних із виконанням рішень Суду. 

Об'єктом дослідження є регулювання суспільних відносин, що 

виникають у процесі контролю за виконанням рішень Суду та в процесі 

виконання рішень і застосування практики Суду на національному рівні. 

Предметом дослідження є правова природа, організаційно-правові 

форми та методи, нормативно-правова база діяльності Суду; тлумачення 

Судом норм Європейської конвенції; практика Суду, пов’язана з проблемами 
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її застосування національними судовими органами та сприйняття цього на 

законодавчому рівні.  

Методи дослідження. У дисертації використано комплекс 

загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. Базовою 

методологічною основою дисертаційного дослідження є універсальний 

діалектичний метод. Поряд з ним у роботі використовувалися також 

порівняльно-правовий, формально-логічний, системно-функціональний, 

статистичний та інші спеціальні методи дослідження. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається метою 

дослідження та особливостями його об’єкта. Наукова новизна 

конкретизується в положеннях, висновках і пропозиціях, найважливішими з 

яких є такі:  

Вперше: 

- проведено комплексне дослідження впливу практики Європейського 

суду, як джерела права, на правову систему та юрисдикцію національних 

судів держав-членів Європейської конвенції в процесі виконання рішення 

Суду, зокрема у приватно-правовій сфері. Вказаний вище вплив практики 

Суду має на меті не допустити подібних, аналогічних порушень прав людини 

в майбутньому та забезпечує належне дотримання норм Європейської 

конвенції; 

- обґрунтовано, 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 приватно-правового характеру, 

екологічних прав, перелік яких не визначено в Європейській конвенції. 

- обґрунтовано підходи у тлумаченні поняття «цивільних прав та 

обов’язків» Європейським судом на основі його практики, а саме: поняття 

«цивільні права і обов’язки» мають автономний характер і їх тлумачення не 
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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. 

- визначено проблеми, що виникають при виконанні рішень 

Європейського Суду державами-учасницями Конвенції у сфері приватно-

правових відносин та запропоновано їх класифікацію: 

1. Суперечливість внутрішнього національного законодавства держави-

учасниці Європейської конвенції (Прикладом є рішення Суду «Шофман 

проти Росії». В Україні, наприклад, є суперечливими положення ч. 3 ст. 10 

Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» та розділу IX ЦПК). 

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). 

3. Недосконалість законодавчого механізму виконання рішення (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»). 

4. Відсутність механізму додаткової відповідальності держав-

порушників.  

5. Недостатність ефективності і доступності національних засобів 

правового захисту.  

Цю класифікацію пропонується застосовувати при удосконаленні 

механізмів виконання державою рішень Європейського суду. 

Удосконалено: 

- з посиланням на відповідну практику Європейського суду, перелік 

прав людини, які визначені Європейською конвенцією як цивільні, зокрема 

повага приватного та сімейного життя; право на шлюб; право на 
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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; 

- тезу про те, що кожна справа стосовно захисту прав людини 

розглядається Європейським судом окремо з урахуванням усіх обставин 

справи. Саме це дозволяє Суду розглядати навіть ті справи, які належать до 

сфери публічного права та не закріплені в Європейській конвенції. 

- визначення правової природи Європейського суду. Нами доведено, 

що саме застосування норм Європейської конвенції визначають особливості 

правової природи Європейського суду, як такі, що іноді дії Суду мають 

вигляд таких, що можуть бути притаманні класичному верховному або 

конституційному суду.  

Дістали подальшого розвитку: 

- наукові напрацювання щодо обов’язкової юрисдикції Європейського 

суду з прав людини. Встановлено, що рішення Європейського суду 

забезпечені належним механізмом для свого виконання у вигляді контролю з 

боку Комітету Міністрів Ради Європи, закріпленого в положеннях 

Європейській конвенції та через методи дипломатичного тиску з боку Ради 

Європи; 

- теза про те, що виконання рішень Європейського суду є особливим 

правовим інститутом захисту приватно-правових відносин, відмінним від 

процедур, передбачених для виконання рішень національних судів, а також 

для визнання й виконання на території України рішень іноземних судів та 

іноземних недержаних установ. Закріплені особливі механізми реалізації 

рішень Суду як на міжнародному рівні через Комітет Міністрів та 

Парламентську Асамблею Ради Європи, а також на національному рівні 

через відповідні інституційні механізми. Крім того, пряма дія рішень Суду є 

винятком у міжнародному праві. 

- формулювання тези про унікальність Європейського суду з прав 

людини як частини міжнародної системи захисту прав, яка полягає у 
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можливості звернення до Суду фізичних осіб з питань відновлення прав 

людини, порушених державою. 

На підставі проведеного аналізу проблем виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини в сфері 

приватного права внесено пропозиції щодо вдосконалення законодавства 

України: 

- потрібно розмежувати повноваження Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини, закріплені у Законі України 

«Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав 

людини», містять конфлікт інтересів, оскільки йде суміщення повноважень 

щодо виконання та контролю за виконанням Рішень Європейського суду в 

рамках виконавчої гілки влади – Міністерства юстиції, що входить до складу 

Кабінету Міністрів України; 

- необхідно розширити в статті 16 Закону «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського Суду з прав людини» коло 

відповідальних за невиконання чи неналежне виконання рішень 

Європейського суду, не обмежуючись лише Урядовим уповноваженим у 

справах Європейського суду з прав людини, Державною виконавчою 

службою та Державним казначейством України.  

- визначено ризики приведення до виконання рішення Європейського 

суду Державною виконавчою службою, де державний виконавець, 

керуючись ст. 7 Закону Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини, згідно ст. 46 Закону України «Про 

виконавче провадження», одержує винагороду в розмірі 5 відсотків стягнутої 

ним суми або вартості майна, але не більше п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а за виконавчим документом немайнового 

характеру - не більше п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян, а це свідчить про те, що дії виконавця можуть містити його 

особистий інтерес.  
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- визначено перелік питань з метою реформування виконавчої служби в 

контексті виконання рішень Європейського суду, зокрема необхідно: 

розширити перелік рішень, що підлягають примусовому виконанню, до якого 

слід додати рішення Європейського суду; запровадити інститут судового 

контролю за виконанням рішень; підвищити вимоги до осіб, які здійснюють 

примусове виконання судових рішень і рішень інших органів; встановити 

чіткість у визначенні строків у виконавчому провадженні; вирішити питання 

заформалізованості процедур та якості інформаційно-технічного 

забезпечення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані автором роботи теоретичні положення, висновки та 

рекомендації можуть бути використані: 

а) у науково-дослідній сфері при подальшому дослідженні проблем 

виконання державою рішень Європейського суду та застосування його 

практики; 

б) у правотворчій діяльності для удосконалення українського 

законодавства та юридичної практики, термінологічної бази, подальшого 

розвитку виконавчого провадження;  

в) у правозастосуванні для підвищення ефективності виконання 

державою рішень Європейського Суду та застосування його практики; 

г) у навчальному процесі для розроблення навчальних курсів, 

методичних матеріалів, спрямованих на поглиблення знань про практику 

Європейського суду, підвищення його ролі у правовій системі держави та 

вплив на неї. 

Особистий внесок здобувача. У дисертації викладено наукові 

результати, отримані особисто дисертантом за наслідками проведення 

науково-дослідних робіт. Сформульовані в дисертації теоретичні положення і 

висновки, пропозиції і рекомендації, обґрунтовано на основі власних 

досліджень та практичного досвіду дисертанта. 
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Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні 

положення дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданні 

кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Результати 

дослідження висвітлено в доповідях на 3 міжнародно науково-теоретичних 

конференціях. 

Публікації. Основні результати дисертації викладено у 9 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.  

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, 10 

підрозділів, висновків та списку використаної літератури. Повний обсяг 

дисертації становить 266 сторінок. Із них основного тексту - 239 сторінок. 

Список використаної літератури налічує 405 найменувань та займає 25 

сторінок. 
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РОЗДІЛ І.  

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ЗАХИСТУ ПРАВ 

ЛЮДИНИ (приватно-правовий аспект) 

 

1.1. Поняття прав людини та цивільні права в системі прав 

людини 

На сьогоднішній день права людини постають перед нами в абсолютно 

іншій площині. Вони вже не є правами, що просто надані людині для 

існування та самовдосконалення, які знайшли своє відображення в 

конституційних актах багатьох держав, а це є зобов’язання держави 

забезпечити механізми належного виконання та захисту прав людини
1
. 

Як зазначає Е. Л. Рубін, поняття прав людини і захист від уряду, який 

нині розглядається як ядро поняття прав людини, впродовж історії 

розвивались окремо, і в наш час доцільніше говорити в термінах моральних 

вимог до урядів, їхніх зобов'язань та обмежень на них, аніж у термінах прав, 

що їх мають люди
2
. Метою цього розділу буде простежити, яким чином 

упродовж історії розвитку поняття прав людини розвивалась ідея прав лю-

дини як вимог, які люди можуть висувати до влади для забезпечення своїх 

потреб та реалізації можливостей.  

В основі цього безпосередньо лежить питання існування особливого 

механізму, що з’явився на теренах Європейського Співтовариства, у вигляді 

Європейського Суду з прав людини, що дає унікальну можливість 

додаткового захисту людини як такої і її прав.  

Було багато спроб інтерпретацій прав людини, які засвідчили 

складність цієї проблеми
3
, а, очевидно, і неможливість однозначного 

тлумачення природи прав, оскільки вони можуть застосовуватись у 

найрізноманітніших контекстах і аналізуватися з різних поглядів.               

                                           
1
 Carl Wellman. The Moral Dimensions of Human Rights. - Oxford University Press. - New York, 2011, - P. 12 

2
 Rubin E.L. Rethinking Human Rihts // International Legal Theory: Human Rights. – 2003. – Vol.9. – P.78. 

3
 Рабинович П.М. Основні права людини: поняття, класифікації, тенденції // Укр.. часопис прав людини. – 

1995. - №1. – С.15-18 
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Дж. Донеллі іменує це плюралізмом у концептуальних підходах до проблеми 

загальнотеоретичного розуміння прав людини
4
. 

Поняття прав людини зазвичай простежують починаючи зі 

Стародавньої Греції та Риму (Сократ, Платон, Арістотель, Сенека)
5
.  

П. М. Рабінович зазначає, що деякі права людини зафіксовані вже в 

обох частинах Біблії
6
. Латинський термін «jus» (право) в аналізованому 

значенні знаходимо ще в працях римського філософа М. Т. Ціцерона, як, 

наприклад, uxo-res eodem iure sunt quo viri - «мати ті ж самі права» тощо
7
. 

За Ціцероном, право і справедливість логічно пов'язані, й тільки те, що 

відповідає закону природи, є справжнім (істинним) правом.  

Наприкінці XII - на початку XIII ст. в англійських хартіях 

використовувався латинський термін iura coronae, що передавав поняття 

«rights of the Crown» (права корони), яке через ідею «rights of the kingdom» 

(права королівства) набуло значення «права вільних людей королівства». 

Зокрема, у «Великій хартії» вольності надаються не королівству, а вільним 

людям королівства
8
. 

Розуміння прав як вимог, які можуть висуватися усіма людьми, 

бере свій початок з доктрини природних прав
9
. 

Перша теорія природних прав складалася починаючи з права на 

власність та права на матеріальні об'єкти (францисканці, Вільям Оккам). 

Саме Оккаму (1285-1349) належать тези про те, що уряд створюється в 

результаті договору між людьми, які є вільними від природи, та що ця 

природна свобода може обстоюватися від тиранічного уряду. Люди 

народжуються вільними і не підвладними нікому за людським правом, а 

                                           
4
 Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці , Переклад з англ. Т. Завалія. – Львів.: Кальварія, 2004. 

– С. 12 
5
 Антонович М. Юридична термінологія з прав людини: походження, тлумачення, функціонування // Укр.. 

часопис з прав людини. – 1997. - №3-4. – С.20. 
6
 Рабинович П. Основні права людини… - С.14. 

7
 Simpson D.P. Cassell’s New Latin Dictionary. – N. Y.: Funk and Wagnalls, 1998. – P.331.  

8
 Holt J.C. Op. cit. – P.210. 

9
 Jack Donnelly.  International Human Rights. Edition: 4th. -  Westview Press. - Boulder, CO, 2013 – P. 29 
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отже індивіди мають право чинити опір несправедливій владі, тобто владі, 

яка здійснюється в порушення природного права
10

.  

Дебати представників теорії суспільного договору XVII ст. також 

включали поняття природних прав. Згідно з Гуго Гроцієм, утворюючи 

суспільство, люди можуть відмовитися від усіх своїх природних прав, у тому 

числі від права на свободу чинити опір несправедливому монарху
11

.  

Спроби законодавчого закріплення теоретичних дискусій щодо ідеї 

прав людини з'являються у низці передових на той час країн уже в XVII - 

XVIII ст. Зокрема, важливим етапом у розвитку ідеї прав людини стало 

прийняття англійської Петиції про права (1628 p.), Габеас Корпус Акта 

(Habeas Corpus Act, 1679 p.), англійського Білля про права (1689 p.), 

Декларації про незалежність США (1776 p.), Вірджінської декларації про 

права (1776 p.), французької Декларації прав лидини та громадянина              

1789 р. тощо, які підтверджували невід'ємні права людини
12

.  

Права людини почали входити до предмета міжнародно-правового 

регулювання після утворення Ліги Націй та Міжнародної організації 

праці
13

, хоча коріння міжнародної зацікавленості правами людини можна 

простежити починаючи з Віденського конгресу 1815 р., коли провідні 

держави світу зобов'язались відмінити рабство. Це зобов'язання, однак, було 

оформлено у міжнародно-правову норму аж у 1890 p., коли було підписано 

Угоду про заборону торгівлі рабами, хоча саму Конвенцію про рабство, що 

поставила поза законом не тільки работоргівлю, а й рабство, підписано аж 

у 1926 р. У рамках Ліги Націй було створено Систему меншин, до якої 

вимушені були приєднатися переможена Німеччина і нові держави 

                                           
10

 Black A. Political Thought in Europe,1250-1450. – Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1992. – P.73. 
11

 Права человека: Учебник для вузов , Отв. Ред. Е. А. Лукашева. – М.: Изд. группа Норма-Инфрам, 1999. – 

XII, С. 28. 
12

 Там же – С. 56. 
13

 Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. – Вид. 2-е. – Харків: Консул, 2001. – С.7. 
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Центрально-Східної Європи, однак не приєдналися держави - переможці 

в Першій світовій війні, країни Латинської Америки та США
14

. 

Однак, як вважає Джек Донеллі, навіть із цими незначними винятками 

проблема прав людини не була об'єктом міжнародних відносин аж до Другої 

світової війни
15

.  

Конкретизація прав людини була здійснена в міжнародно-правових 

документах, серед яких варто зазначити про Міжнародні пакти 1966 року, 

Загальну декларації прав людини 1948 року, Європейську конвенцію про 

захист прав і основних свобод 1950 року та інші міжнародно-правові акти в 

сфері захисту прав людини
16

.  

Як зазначає Е. Рубін, сучасна теорія прав людини передбачає 

розуміння прав людини як низки специфічних захистів від уряду, якими є 

свобода слова, релігії, заборона рабства, обмеження на переслідування та 

покарання злочинців, належна процедура, рівність перед законом, а також 

невтручання у приватну власність. Самий перелік цих захистів від уряду є 

предметом консенсусу
17

, 
18

, 
19

.  

В останні десятиліття концепція прав людини змінюється, вони вже 

не є правами, що просто надані людині для існування та 

самовдосконалення, а це вже є зобов’язання держави забезпечити 

механізми належного виконання та захисту таких прав
20

. У Дж. Донеллі, в 

його праці «Права людини у міжнародній політиці» чітко прослідковується 

                                           
14

 Петранов Н. Правовое государство и  международное сотрудничество в области прав человека 

//Межждународное право в современном мире. – М.: Межд.отношения, 2001. –С. 108-114.  
15

 Jack Donnelly.  International Human Rights. Edition: 4th. -  Westview Press. - Boulder, CO, 2013 – P. 57 
16

 Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці / Переклад з англ.. Т.Завалія. – Львів.: Кальварія, 2004. 

– С.16. 
17

 Rubin E.L. Rethinking Human Rihts // International Legal Theory: Human Rights. – 2003. – Vol.9. – P.34. 
18

 Нудненко Л.А. Решения европейского суда по проблемам реализации свободы слова // Конституционное и 

муниципальное право. - 2013. - № 2. - С. 46-49.  
19

 Эктумаев А.Б. Свобода слова в решениях европейского суда по правам человека // Вестник Пермского 

университета. Юридические науки. - 2011. - № 3. - С. 54-58.  
20

 Антонович М.М. Еволюція поняття прав людини // Право України. – 2005. - №12. – С.19. 
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теза про права людини як умову легітимності влади та гарантію захисту від 

можливих посягань зі сторони держави
21

.  

Саме в такому широкому розумінні прав людини як можливостей, які 

необхідні людині для її існування та розвитку, та вимог, які можуть 

висуватися людьми до своїх урядів для забезпечення цих можливостей і 

потреб, ми використовуватимемо термін «права людини»
22

. 

Права людини можуть класифікуватися по-різному, так само і по-

різному вживаються терміни для опису «прав людини». Зустрічаємо 

терміни «права людини» і «права громадянина»
23

.  

Вперше таке розрізнення знаходимо у Декларації прав людини і 

громадянина 1789 p., де паралельно вжито терміни «права людини» 

(свобода, власність, безпека, опір гнобленню тощо) та «права громадянина» 

(право творити закон; рівний доступ до суду, всіх посад і занять; право 

вільно висловлюватись, писати, друкувати тощо)
24

.  

Конституція України 1996 p., як і конституції багатьох держав, 

містить розділ «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» , 

оскільки не кожна людина має громадянство за внутрішньодержавним 

правом, а, отже, не користується деякими правами, які надаються тільки 

громадянам держави
25

. 

За характером потреб людини, які забезпечуються правами,             

П.М. Рабінович пропонує поділяти права людини на фізичні (життєві), 

особистісні, культурні (гуманітарні), економічні та політичні
26

.  

Уже в XIX ст. було висловлено пропозиції поділяти права людини на 

соціальні і власне юридичні
27

.  

                                           
21

 Донеллі Дж. Права людини у міжнародній політиці / Переклад з англ.. Т.Завалія. – Львів.: Кальварія, 2004. 

– С. 35, 38. 
22

 Jack Donnelly.  International Human Rights. Edition: 4th. -  Westview Press. - Boulder, CO, 2013 – P. 58 
23

 Conde. A Handbook of International Human Rights Terminology. - 2nd ed., - Lincoln: University of Nebraska 

Press, 2004 – P. 87 
24

 Мюллерсон Р.А. Прав человека: идеи, нормы, реальность. – М.: Юрид. Лит.-ра, 1991. – С.32. 
25

 Конституція України від 28 червня 1996 р. // ВВР. – 1996.  
26

 Рабинович П.М. Основні права людини: поняття, класифікації, тенденції // Укр.. часопис прав людини. – 

1995. - №1. – С.19. 
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У цей самий час з'являються доктрини:  

1) організовано гарантованих прав людини (тобто забезпечених 

діяльністю держав); 

2) не організовано гарантованих прав людини (тобто прав, які людина 

повинна обстоювати сама всупереч несправедливим законам держави, 

спираючись на своє право чинити опір несправедливості держави); 

3) негарантованих прав людини (які, власне, стосуються радше свобод 

і мають тимчасовий характер)
28

. 

Юридичні права, на відміну від прав людини, як зазначає Е. Л. Рубін, 

створюються актом уряду (government enactment) і є правами, яких 

громадяни повинні дотримуватися, тоді як права людини виникають з 

невід'ємної та неурядової природи людини, а отже є правом, якого повинні б 

дотримуватись державні службовці, тобто автор називає юридичними 

правами позитивні права
29

. 

На нашу думку, юридичні (процесуальні) права доцільно виділяти в 

окрему групу (legal rights)
30

, як це зроблено, зокрема, в. Канадській Хартії 

прав та свобод, що включена до Конституційного акта Канади 1982 р.
31

 

Сюди віднесені права на свободу доступу до суду; свободу і особисту 

безпеку; гарантії від незаконного обшуку чи конфіскації майна, свавільного 

затримання чи ув'язнення, право у випадку арешту чи затримання на 

невідкладне повідомлення про мотиви арешту чи затримання, роз'яснення 

про право з моменту затримання на захист, право на судовий захист у 

розумні строки у випадку звинувачення у злочині тощо
32

. 

                                                                                                                                        
27

 Aryeh Neier. The International Human Rights Movement: A History. - Princeton University Press. -  Princeton, 

NJ, 2012 – P. 15 
28

 Міжнародне право: Основні галузі: Підручник / За ред.. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2004. – С.207. 
29

 Rubin E.L. Op. cit. – P.9. 
30

 Conde. A Handbook of International Human Rights Terminology. - 2nd ed., - Lincoln: University of Nebraska 

Press, 2004 – P. 89 
31

 Вечканова Н.В. Правовые позиции европейского суда по правам человека по защите личных прав и 

свобод в решениях конституционных судов стран снг // Общественные науки. - 2012. - № 4. - С. 216-223.  
32

 Constitution Act, 1982 // The Constitution Acts 1867 to 1982. – Department of Justice, Canada, 1996. – P. 60-61. 
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І. О. Шумак також вважає, що за своєю суттю право вільного доступу 

до суду, право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги
33

, право 

обвинуваченого на захист, презумпція невинуватості тощо - є 

процесуальними правами людини, які є одночасно правами-гарантіями 

всього конституційно-правового статусу людини і громадянина
34

. На нашу 

думку, юридичні (процесуальні) права - це ті права, яких людина потребує 

для захисту всіх інших прав
35

. Отже, їх можна поставити в один ряд із 

зазначеними вище видами прав, які виділяються за характером потреб 

людини, а саме фізичними, особистісними, культурними, економічними та 

політичними
36

. 

Крім даної класифікації визначені і інші доктринальні поділи прав 

людини. 

І. О. Шумак вважає найвдалішою класифікацію прав людини за їхнім 

соціальним призначенням, тобто за тими сферами суспільного життя, де 

виникають і реалізуються ці права і свободи
37

. Суттєвим для класифікації 

прав людини є введення поняття «трьох поколінь» прав людини, що його 

запропонував французький правник Карел Васак. Це перше покоління 

громадянських та політичних прав (liberte), друге покоління економічних, 

соціальних та культурних прав (egalite) і третє покоління колективних 

(солідарних) прав (fraternite)
38

. 

Незважаючи на дані доктринальні суперечки, ми повинні визнати, що 

проголошені в відповідних міжнародно-правових документах права 

людини, а також взяті державами зобов’язання щодо їх захисту, - 

визначають доцільність захисту цих прав. А сам захист права як такого в 

                                           
33

 Васильев А.А. Право на бесплатную юридическую помощь как средство обеспечения справедливости 

судебного разбирательства в решениях европейского суда по правам человека // Право. Законодательство. 

Личность. - 2012. Т. 14. - № 1. - С. 46-49.  
34

 Вечканова Н.В. Правовые позиции европейского суда по правам человека по защите личных прав и 

свобод в решениях конституционных судов стран снг // Общественные науки. - 2012. - № 4. - С. 216-223.  
35

 Conde. A Handbook of International Human Rights Terminology. - 2nd ed., - Lincoln: University of Nebraska 

Press, 2004 –P . 21. 
36

 Peter Halstead. Human rights. - London : Routledge, 2014 – P. 23 
37

 Шумак І. О. Громадянські права і свободи людини за Конституцією України: Дис. … канд.. юрид. наук. – 

К., 2000. – С.83. 
38

 Антонович М.М. Еволюція поняття прав людини // Право України. – 2005. - №12. – С.21. 
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більшій мірі проходить через існування ефективної судової системи
39

. Дана 

робота і визначає, що всі існуючі порушення зазначених прав людини 

повинні мати належний захист не лише через національно-правовові 

засоби, але і через певні механізми у вигляді Європейського суду з прав 

людини.  

Виходячи із вищенаведених доктринальних дискусій, окремо 

зупинимося на можливостях захисту громадянських (цивільних) прав 

людини в Європейському суді. 

Цивільні права стосуються тієї групи прав людини, що встановлюють 

межі свободи людини, разом із можливість реалізації її інтересів. Саме 

цивільні права можуть розкрити індивідуальність через реалізації 

особистих інтересів людини. Вказані права дають можливість обирати ту 

поведінку, що надана в межах гарантованої свободи людини. Змістом цих 

прав є забезпечення зазначеної свободи, зокрема через захист права на 

честь і гідність, особисту безепеку, невтручання в приватне життя та захист 

сім’ї
40

.  

Зазначені вище права є в Загальній декларації прав людини
41

 та 

Міжнародному пакті про громадянські та політичні права
42

. Дата схвалення 

Загальної декларації прав людини 10 грудня 1948 року стала відправною 

точкою у святкуванні Міжнародного дня з прав людини.  

30 статей Загальної декларації прав людини присвячені регулюванню 

політичних, економічних, цивільних, культурних та соціальних прав 

людини. Фактично це відображення людських цінностей, які не знають 

кордонів, та становлять прямі зобов’язання держав стосовно відстоювання 

цих прав. І це не є випадковим.  

                                           
39

 Allen Buchanan. Human Rights, Legitimacy, and the Use of Force. - Oxford University Press. - New York, 2010 

– P. 63 
40

 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ua-referat.com/Цивільні_права_людини 
41

 Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015 
42

 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043 
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Унікальність цивільних прав у порівнянні з іншими обґрунтовується 

не просто тим, що вони були визначені раніше інших, але також їх 

соціальною спрямованістю. Ця думка має право на існування тому, що 

права на свободу, захист честі та гідності, майнові та немайнові й інші 

права, що наділяють людину свободою, повинні бути розглянуті через 

призму інших прав людини. 

Цивільні права можна відобразити загалом таким чином, - серед яких 

є права:  

1) на користування благами;  

2) вимога не ставити перешкод для користування благами;  

3) захист права на користування зазначеними благами;  

4) право звернення до міжнародних судових інстанцій для захисту 

прав
43

. 

Окреме значення з метою застосування цивільних прав мають  

гарантії їх реалізації, які знайшли відображення в міжнародних договорах 

та конституційних актах, зокрема в Конституції України та Цивільному 

Кодексі України. Тому, з урахуванням вказаного, то можна виділити такі 

групи прав:  

1) право на життя, захист честі та гідності;  

2) право на свободу та особисту недоторканність, свободу 

пересування та вибору місця проживання;  

3) право на особисту безпеку;  

4) право на охорону приватного життя;  

5) право на визнання правосуб'єктності та забезпечення 

рівноправності; 

6) а також права гарантії, які створюють необхідні умови та засоби 

захисту цивільних та інших прав людини. Серед них є, наприклад, право на 

доступ до суду та право на справедливий суд (ст. 55 Конституції України, 

                                           
43

 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ua-referat.com/Цивільні_права_людини  
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ст. 15-16 Цивільного Кодексу України); право на самозахист (ст. 19 

Цивільного Кодексу України), та захист цивільних прав з боку держави 

прав (ст. 17, 21 Цивільного Кодексу України)
44

 
45

тощо. 

Якщо цивільні права людини розглядати в контексті положень 

Європейської Конвенції, то вже було напрацьована достатня практика 

Європейського суду щодо визначення цивільних прав згідно положень 

Європейської конвенції та з урахуванням національного законодавства 

держав-учасниць. Ураховуючи вищезазначене, важливо дослідити 

можливості захисту прав цивільного характеру на основі положень статті 6 

§ 1 Європейської конвенції, якою гарантується захист прав людини 

незалежним і безстороннім судом
46

. 

У своїй практиці Європейський суд визначив, що термін «цивільні 

права і обов'язки» визначає різницю приватного і публічного права в 

розрізі того, що цивільні права і обов'язки відносяться до приватного 

права
47

 
48

. На основі зазначеного права та обов'язки, які стосуються 

публічного права, наприклад, стосовно громадянства чи виборчих прав
49

, 

не є «цивільними правами і обов'язками», тому дія статті 6 § 1 

Європейської конвенції на них не поширюється.  

Проте потрібно зазначити, що практика Європейського суду 

розширила можливості застосування статті 6 § 1 Європейської конвенції
50

 в 

призмі захисту цивільних прав
51

. 
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Відповідно до практики Європейського суду, стаття 6 § 1 

Європейської конвенції не визначає поняття «цивільних прав і обов'язків», 

проте має відношення до спорів стосовно вказаних прав у державах-

учасницях Конвенції
52

 
53

. 

Крім того, практика Європейського суду виступає проти зловживання 

імунітетом з боку держави при розгляді цивільних справ, тому що тут 

вбачається порушення положень Європейської конвенції
54

. Європейський 

суд визначив підходи у тлумаченні цивільних прав і обов’язків
55

: 

Підхід 1. Поняття «цивільні права і обов’язки» мають автономний 

характер і їх тлумачення не обмежується лише національним 

законодавством. 

Поняття «цивільних прав і обов'язків» не можна тлумачити виключно 

у світлі внутрішнього права держави. Згідно практики Європейського суду 

такий принцип є автономим відповідно до положень статті 6 § 1 

Європейської конвенції
56

 
57

.  

Під час розгляду справи «Ringeisen v. Austria»»
58

 Європейський суд 

встановив, що законодавсто держави та компетентний орган держави не 

мають вирішальної ролі під час тлумачення поняття «цивільних прав та 

обов’язків».  
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У рішенні по справі «Allan Jacobsson v. Sweden»
59

 Суд зазначив, що 

поняття «цивільні права і обов'язки» не повинні розглядатися у контексті 

національного права держави-відповідача.  

Цей принцип особливо є важливим у справах між фізичною особою 

та державою. Оскільки для Європейського суду немає значення поведінка 

держави як органу влади чи суб’єкта приватного права.  

Підхід 2. 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. 

У справі «Konig v. Germany»
60

 Європейський суд встановив, що 

поняття цивільних прав і обов’язків залежить не від юридичної 

кваліфікації, а від матеріальної природи цивільних прав, встановленої 

національним законодавством та правовими наслідками їх регулювання. 

Підхід 3. Кожен має право на захист цивільних прав та обов’язків.  

Рішення по справі «Ringeisen v. Austria» від 16 липня 1971р.
61

 і 

«Konig v. Germany» від 28 червня 1978 року
62

 також дають інший підхід до 

визначення захисту цивільних прав та обов'язків. Згадані рішення 

стосуються ідеї захисту цивільних прав незалежно від того, яке 

законодавство застосовується при вирішенні спору та яким органом буде 

виноситися рішення, - тобто це комплекс усіх можливих процедур, які 

даються кожній особі для захисту правовідносин приватного характеру. 

Потім аналогічна концепція отримала своє продовження у рішенні 

Європейського суду «Golder v. the United Kingdom» від 21 лютого 1975 р.
63
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Тут Європейський суд вказав на виключну необхідність захисту кожного 

цивільного права в суді шляхом тлумачення статті 6 § 1 Європейської 

конвенції
64

. 

Серед прав, визначених Європейською конвенцією, до цивільних 

можна віднести: 

 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
65

  

У доповнення, варто звернути увагу на той факт, що цивільні права є 

правами та обов’язками приватних осіб у відносинах між собою і 

підпадають під категорію прав цивільно-правового характеру. Тому справи 

щодо відносин в сфері договірного права, спадкового, комерційного, 

страхового, трудового, сімейного права
66

, деліктного права
67

, права 

власності в справах, які розглядалися Європейським судом, були визнані 

цивільними та розглядалися відповідно до положень статті 6 § 1 

Європейської конвенції
68

.  

Іншою є ситуація у справах між особою і державою. У цьому 

контексті велике значення буде перевага у конкрентній справі приватного 
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права над публічним. Так, рішення про надання дозволу на купівлю чи 

збереження права власності на землю
69

, на будівництво будинку
70

, 

експропріацію чи конфіскацію
71

 земельних ділянок, а також процедур щодо 

отримання дозволу на будівництво чи інших видів операцій, пов’язаних з 

нерухомістю, які можуть розглядатися як такі, що мають вплив на цивільні 

права і обов'язки і, таким чином, є предметом розгляду згідно статті 6 § 1 

Європейської конвенції як справи з захисту правовідносин приватного 

характеру
72

. 

Право на ведення підприємництва може відноситися до цивільного 

права в розрізі Європейської конвенції
73

. Наприклад, позбавлення ліцензії 

на торгівлю алкогольними напоями
74

 відносяться Європейським судом до 

відносин, що підпадають під регулювання статті 6 § 1 Європейської 

конвенції. Серед тих справ, що розглядалися в сфері підприємництва, 

можна виокремити: відкликання ліцензії на продаж алкогольних напоїв, 

відкликання дозволу на приватну медичну практику чи заборона видачі 

дозволу на відкриття приватної школи. Ураховучи вказане вище, право 

здійснювати професійну практику, наприклад адвокатську, є предметом 

розгляду в Європейському суді згідно статті 6 Європейської конвенції
75

. 

Інша категорія цивільних правовідносин стосується компенсації 

матеріальної шкоди, яка є результатом діяльності держави
76

 
77

 Наприклад, 
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відшкодування шкоди за зараження вірусом СНІДу в результаті 

переливання крові по справі «X. v. France»; компенсація за незаконне 

затримання, арешт чи неправосудний вирок
78

 
79

 .  

Також Європейський суд на підставі статті 6 Європейської конвенції 

розглядає справи у сфері сімейного права, зокрема у питаннях права на 

шлюб, опіки та всиновлення та інші питання
80

.  

При розгляді випадків захисту прав людини у соціальній сфері, то 

практика Європейського суду визначає такі справи як пенсійне 

забезпечення, медичне страхування та допомога через інвалідність
81

. У 

цьому контексті Європейський суд у справі «Schuler-Zgraggen v. 

Switzerland»
82

 сформулював позицію, згідно якої стаття 6 Європейської 

стосується соціального страхування. 

Європейський суд також вважає, що під поняття цивільного права 

підпадають права із захисту ділової репутації
83

. 

У справі «Le Compte, Van Leuven and De Meyere v. Belgium» 

Європейський суд вказав не лише на необхідність підтвердження факту 

існування того чи іншого цивільного права, але і умов та випадків 

користування вказаним правом
84

 
85

.  

Вказане визначає необхідність визначення випадків, які не 

підпадають під концепцію цивільних прав згідно Європейської конвенції. 

Так, до категорій справ публічного права, які не потрапляють у сферу дії 
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статті 6 § 1 Конвенції, належать справи про вислання іноземців
86

, надання 

притулку
87

, обов'язок проходження військової служби, імміграція, право на 

державне медичне обслуговування, право на освіту за державний кошт, 

патентування, оподаткування, право бути прийнятим на державну службу 

чи обраним депутатом тощо
88

.  

Європейський суд у справі «Ferrazzini v. Italy» зазначав, що з 

розвитком суспільних цивільно-правових відносин, спостерігається більше 

втручання держави у такі відносини, що впливає на зростання звернень до 

Європейського суду із захисту прав у сфері публічного права, які носять, 

тим не менше, цивільний характер
89

 
90

. 

Отже, підходи до тлумачення поняття «цивільних прав і обов’язків» є 

результатом практики Європейського суду. І найголовніше тут є те, що 

кожна справа стосовно захисту цих прав розглядається Європейським 

судом окремо з урахуванням усіх обставин справи. Саме це дозволяє Суду 

розглядати навіть ті справи, які належать до сфери публічного права  та не 

визначені Європейською конвенцією.  

Незважаючи на той факт, що поняття «цивільні права і обов'язки» є 

достатньо широким, тим не менше практика Європейського суду виробила 

ряд виключень з вказаного поняття. Головним з цих виключених питань є 

військова зобов'язаність, імміграція та надання притулку, медичне 

обслуговування та освіта за рахунок державних коштів, проходження 

державної служби, виборчі права тощо. Ці питання входять в сферу 
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регулювання публічного права, крім випадків доведення заявником, що 

вказане право є предметом регулювання Європейською конвенцією
91

. 

У рамках вищезазначеного також стає зрозуміло, що питання 

ефективного захисту прав людини, зокрема, і цивільних, залежить від 

дотримання процесуальних прав, в тому числі які, на нашу думку, стають 

основою в діяльності Європейського Суду з прав людини і практика якого 

через реалізацію процесуальних прав здійснює вплив на правові системи 

держав, що стане наступним кроком нашого дослідження та зазначається 

нижче.  

 

1.2. Звернення до Європейського суду з прав людини як 

реалізація процесуальних прав 

Процесуальні права – це одна з найважливіших груп прав, які 

передбачають доступ індивіда до системи справедливого судочинства
92

. На 

відміну від більшості зарубіжних правників, вітчизняні науковці не 

виділяють ці права в окрему групу. Як окрема група ці права виділені, 

наприклад, у Канадській Хартії прав і свобод, інших конституційних 

актах
93

. У Конституції України ці права розміщені після всіх інших прав, а 

саме у статтях 55-63
94

. 

Стаття 55 передбачає захист прав і свобод людини судом, право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Така норма 

відповідає ст. 6 Європейської конвенції, що передбачає право на 

справедливий судовий розгляд
95

.  
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Приєднання України до Ради Європи відкрило можливості для 

наших громадян позиватися до Європейського суду з метою захисту свої 

прав. Згідно Європейської конвенції 1950 року, основною умовою 

прийнятності заяви до розгляду є вичерпання усіх внутрішніх засобів 

захисту в державі. Скарга має бути спрямована проти держави чи її 

органів, які припускаються порушень прав і свобод людини, а не проти 

приватних осіб чи громадських об'єднань
96

.  

В реалізації даного процесуального права потрібно виходити з того, 

що Європейський суд є лише допоміжним інструментом при вирішенні 

справ, де пріоритет надається національним органам, оскільки вони 

знаходяться в сприятливіших умовах для аналізу всіх обставин справи
97

  

Проте в питаннях можливості прийнятності заяв
98

 (стаття 35 

Конвенції) до Суду, залишається відкритим питання розуміння та 

тлумачення «внутрішніх засобів правового захисту», що  не знайшло 

чіткого визначення ні у тексті Конвенції, ні у Регламенті Суду. Саме тому, 

функцію тлумачення цього терміну було покладено на органи Конвенції. В 

результаті багаторічної практики Комісії та Суду було розроблено деякі 

загальні критерії, які в тій чи іншій мірі розкривають сутність цього 

поняття. В першу чергу, під "внутрішнім засобом правового захисту" слід 

розуміти правовий засіб, використання якого здатне, принаймні теоретично, 

призвести до відновлення права, на порушення якого скаржиться заявник у 

міжнародній судовій інституції
99

. При чому неважливим є те, що таких 

засобів існує лише один
100

. Не принциповим також є природа та характер 
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такого засобу
101

. Імперативним залишається лише те, що подібний засіб 

має відповідати критеріям, встановленим статтею 6 Конвенції, яка 

гарантує право на справедливий процес. Саме в цьому контексті, Комісія 

підкреслила, що ступінь ефективності внутрішнього засобу залежатиме 

врешті решт від того, в якій мірі його використання відповідатиме гарантіям 

статті 6 Конвенції
102

.  

Практика Суду розрізняє засоби правового захисту, які є 

неефективними при будь-яких обставинах, та засоби правового захисту, які 

є неефективними в конкретній справі
103

. До першої категорії Суд 

відносить, наприклад, скарги, які мають на меті перегляд справи, 

провадження по якій було закрито
104

, або скарги, ініціювання процедури 

по яких залежить від дискреційних повноважень посадової особи чи 

органу влади
105

 . Сюди ж відносяться скарги про помилування чи 

адміністративні скарги, спрямовані по ієрархії. Скоріше за все, 

неефективним буде визнано також і звернення заявника до Суду 

Європейського Союзу
106

, хоча на даний момент це питання не виникало у 

ході діяльності Суду.  

До другої категорії засобів Суд відносить наприклад скарги, 

неефективність яких є очевидною у зв'язку з існуванням внутрішньої 

судової практики, що зобов'язує судові інстанції діяти в певних питаннях за 

визначеною вищою юрисдикцією схемою
107

. До цієї ж категорії відносяться 

цивільні скарги ув'язнених, спрямовані на отримання компенсації за 
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неналежні умови утримання у місцях ув'язнення
108

, або скарги на дії 

представників силових відомств держави.  

Умови, за яких передбачено необхідність використання всіх 

внутрішніх засобів правового захисту не впливає на роль Суду, 

оскільки це правило не є абсолютним, хоча і передбачено статтею 35 

пунктом 1 Європейської Конвенції, а тому тлумачиться Судом в 

автономному режимі
109

, 
110

. 

У відповідності до постійної юриспруденції Суду, правило про 

використання внутрішніх засобів правового захисту може бути недотримане 

заявником лише у випадку якщо він зможе довести, що ефективних засобів 

правового захисту просто не існує
111

  

Правило про використання внутрішніх засобів правового захисту не 

тільки не має абсолютний характер, але й має виключення.  

Перше з таких виключень породжується адміністративною 

практикою, яка робить неефективною будь-яку внутрішню процедуру у 

тій мірі, що вона не є результатом застосування якогось конкретного 

нормативного акту, та є врешті-решт формальною підставою для звернення 

до Суду
112

  

Виключенням є ситуації, у яких ставиться під сумнів «розумність» 
113

 

тривалості внутрішньої процедури у смислі статті 6 Конвенції. Таким 

чином, питання про надмірну тривалість внутрішньої процедури може стати 

предметом розгляду Суду навіть до моменту закінчення самої процедури.  
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І ще одним виключенням з правила про використання внутрішніх 

засобів правового захисту можна вважати ситуацію, у якій заявник зможе 

довести, що використання цих засобів є абсолютно неможливим через 

існування перешкод, штучно створених державою-відповідачем. У 

подібній ситуації було б абсурдним вимагати від заявника використання 

внутрішніх засобів, що є об'єктивно неможливим. Таким чином, лише 

комплекс складних та виключних обставин стосовно заявника та ситуації, 

у якій він знаходиться, може бути підставою для невикористання 

внутрішніх засобів правового захисту
114

.  

Правило «шести місяців». Окрім правила про використання усіх 

внутрішніх засобів правового захисту, стаття 35 § 1 Конвенції передбачає 

також необхідність дотримання правила "шести місяців", яке полягає у 

тому, що заявник може звернутись до Суду лише протягом шести 

місяців від дати винесення остаточного рішення компетентними 

національними інстанціями. Основною метою цього правила є, безумовно, 

прагнення забезпечити мінімум юридичної безпеки, що полягає у намаганні 

уникнути розгляду спірних питань, які виникли у далекому минулому
115

. 

Використання внутрішніх засобів захисту та терміну подання 

індивідуальної заяви у 6 місяців після остаточного рішення в національній 

судовій системі є головною умовою при зверненні до Суду, проте практика 

Суду визначила, що вона не носить абсолютний характер, а тому стає 

додатковим засобом при захисті порушених прав. 

В українських реаліях у справі Kucherenko v. Ukraine Європейський 

суд здійнив тлумачення щодо вичерпання усіх внутрішніх засобів захисту
116

. 

Зокрема, мова йшла про те, що в умовах відсутності у завника права 
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клопотати про перегляд рішення згідно законодавства, порушуються права 

людини згідно чинного у той час законодавства
117

. 

Отже, перегляд рішення суду в порядку нагляду не розглядається як 

засіб захисту прав людини у розумінні Конвенції. Залишається розгляд 

справи судом першої інстанції та оскарження рішення у касаційному 

порядку. Мається на увазі те, що внутрішні засоби захисту є вичерпаними 

після касаційного рішення, - у разі коли судові рішення не є предметом 

касації, то з моменту винесення судового рішення в першій інстанції. 

Згідно із статтею 13 Цивільно-процесуального Кодексу України                

від 18 березня 2004 року № 1618-IV
118

 та статті 14 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» від 7 липня 2010 року № 2453-VI
119

 учасники 

судового процесу та інші особи у випадках і порядку, встановлених 

процесуальним законом, мають право на апеляційне та касаційне 

оскарження судового рішення, а також на перегляд справи Верховним 

Судом України. Апеляційна скарга на рішення суду першої інстанції має 

бути розглянута протягом двох місяців з дня постановлення ухвали про 

прийняття апеляційної скарги до розгляду, а апеляційна скарга на ухвалу 

суду першої інстанції - протягом п'ятнадцяти днів з дня постановлення 

ухвали про прийняття апеляційної скарги до розгляду (ст.303 Цивільно-

процесуального Кодексу України)
120

.  

Стаття 6 Європейської конвенції детальніше тлумачить право людини 

на захист своїх прав та свобод судом
121

. Тобото, кожен має право при 

вирішенні спору щодо його прав і обов'язків цивільного характеру на 
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справедливий і публічний розгляд у межах розумного строку незалежним і 

безстороннім судом, створеним на основі закону
122

. 

Щодо права на судовий розгляд упродовж розумного строку, то його 

взагалі немає за законодавством України. В українському процесуальному 

законодавстві також не передбачено можливості оскарження до суду 

бездіяльності судді (суду) під час розгляду цивільних справ та можливості 

отримання компенсації шкоди, заподіяної порушенням судом права особи 

на розумний строк судового розгляду
123

. Результатом цієї невідповідності 

українського законодавства Європейській конвенції стало рішення проти 

України у справі «Меріт проти України» від 30 березня 2004 р., в якому 

констатовано порушення в Україні «розумного строку» судового розгляду
124

.  

Відповідно до п.3 ст.35 Конвенції Суд визнає неприйнятною будь-яку 

заяву
125

, якщо вона подана зі зловживанням правом на подання. Відповідно 

до усталеної практики Суд визнає заяву неприйнятною: 

 якщо її аналіз дозволяє зробити висновок, що вона переслідує 

іншу мету, ніж та, що передбачена Конвенцією; 

 якщо заявник не реагує на численні звернення Суду щодо 

розгляду справи; 

 якщо заявник образливо висловлюється на адресу Уряду-

відповідача; 

 якщо заява спрямована на уникнення цивільної відповідальності 

тощо. 

У той же час Суд не визнає зловживання правом на подання заяви у 

випадках, коли заявник прагне стати відомим або діє з метою пропаганди
126

. 
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Проте, Суд визнає зловживання, якщо заяву подано з метою політичної 

пропаганди чи реклами
127

.  

Відповідно до п. 2 ст. 35 Конвенції Суд не розглядатиме заяву, подану 

згідно зі ст. 34, якщо вона: 

а) є анонімною; 

б) за своєю суттю порушує питання, що вже було розглянуто Судом або вже 

подане на розгляд за іншою процедурою міжнародного врегулювання, якщо 

вона не містить нової інформації. 

Що стосується анонімних заяв, то звичайно, Суд не може прийняти їх до 

розгляду, оскільки розгляд Суду має не абстрактний чи загальний характер, а Суд 

досліджує кожну справу у світлі її специфічних обставин
128

. Тому заявник 

повинен надати про себе всю необхідну інформацію, якщо ж заявник не 

зробить цього, то Суд визнає заяву неприйнятною. Необхідно зазначити, що 

заяв, визнаних неприйнятними через їх анонімність, надзвичайно мало
129

. 

Анонімність заяв відрізняється від конфіденційності імені заявника. Суд у 

виключних випадках дозволяє вказувати лише ініціали заявника, якщо це 

необхідно для забезпечення його безпеки чи особистих прав. 

Що стосується відмови Суду розглядати справи, які вже були ним 

розглянуті, то це загальновизнаний принцип міжнародного права
130

.  

 

1.3. Міжнародні засоби захисту прав людини 

В підходах щодо забезпечення ефективних засобів захисту відіграють 

важливу роль не лише дотримання прав людини, але і цілеспрямований 

комплекс дій щодо розробки гнучкої інституційної системи з метою 

відновлення своїх порушених прав та отримання можливостей реального 
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захисту цих прав
131

. В рамках поставлених завдань роботи та цього пункту 

варто розглянути наступні ключові аспекти зазначеного питання: 

o Загальний огляд міжнародної системи захисту прав людини 

o Зобов’язання України за європейськими актами з прав людини та 

їх реалізація 

o Створення та реформування Європейського суду з прав людини 

 

Загальний огляд міжнародної системи захисту прав людини 

Термін «міжнародна система захисту прав людини» в останні 

десятиліття досить часто використовується в міжнародній та національних 

правових системах, у міжнародних відносинах та міжнародній політиці
132

. 

Однак повного визначення змісту поняття, що передається цим терміном, у 

тому числі його правових та політичних аспектів, дано не було.  

Більшість науковців, які займаються проблемами міжнародної 

системи захисту прав людини, просто констатує наявність такої системи, не 

вдаючись до аналізу поняття, що передається цим терміном
133

.  

Те, що міжнародна система захисту прав людини є власне 

«системою», не викликає сумніву, адже це складний, багатоланковий, 

«об'ємний» організм, який містить низку різноманітних компонентів
134

. До 

недавнього часу для позначення аналізованого поняття вживалися терміни 

«міжнародне співробітництво держав у сфері прав людини», «міжнародне 

регулювання прав людини»
135

, «система ООН у сфері прав людини; 
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міжнародно-правові засоби, призначені для забезпечення і захисту основних 

прав людини»
136

 тощо.  

Міжнародний захист прав людини є інститутом, який входить до 

галузі міжнародного гуманітарного права і основою виникнення якого 

стали норми, закріплені в Статуті ООН
137

. Серед інститутів цієї галузі права 

А. І. Дмитрієв виділяє інститут захисту прав людини в мирний час, захист 

прав людини під час збройних конфліктів і міжнародно-правове 

співробітництво з боротьби зі злочинами міжнародного характеру
138

. Таке 

визначення, однак, суперечить загальноприйнятому в сучасній західній 

науці міжнародного права виділенню міжнародного права прав людини та 

міжнародного гуманітарного права як окремих галузей міжнародного 

права
139

. 

В. Г. Буткевич говорить про вживання терміна « міжнародний захист 

прав людини та основних свобод» у сучасній науці міжнародного права в 

широкому і вузькому значенні. «В широкому сенсі під цим терміном 

найчастіше розуміють систему міжнародно-правових норм, принципів і 

стандартів, закріплених у міжнародних договорах універсального, 

регіонального та локального характеру, які визначають права і свободи 

людини, зобов'язання держав і міждержавних організацій щодо 

дотримання, розвитку вказаних прав і свобод, а також міжнародні 

механізми забезпечення і контролю за дотриманням суб'єктами 

міжнародного права зобов'язань у цій галузі права і відновлення порушених 

прав конкретних осіб чи груп населення»
140

. Згідно з іншим поглядом 
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міжнародний захист прав людини та основних свобод є інститутом нової 

галузі міжнародного права - міжнародного права прав людини
141

.  

Міжнародно-правова система захисту прав людини не є статичною, а 

перебуває в постійному розвитку, про що свідчить створення у ній нових 

інституцій та способів, якими держави й інші суб'єкти міжнародних 

відносин визначають права людини
142

, 
143

.  

Україна стала частиною універсальної системи захисту прав людини 

ще у 1945р., коли було підписано Статут ООН. До європейської системи в 

рамках ОБСЄ Україна вступила в 1992р., а в рамках Ради Європи –                      

у 1995 р
144

. Тому в якості суб'єкта міжнародної системи захисту прав 

людини Україна повинна керуватися засадами, що ґрунтуються на до-

триманні норм і принципів міжнародного права, закріплених у Статуті 

ООН, Міжнародному біллі прав людини, Конвенції про захист прав 

людини та основних свобод, Гельсінському Заключному акті, Паризькій 

хартії для нової Європи та інших документах ООН, ОБСЄ та Ради Європи.  

У Декларації про державний суверенітет України в розділі X  

«Міжнародні відносини» зафіксовано, що Україна визнає перевагу 

загальнолюдських цінностей над класовими, пріоритет загальновизнаних 

норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права
145

, а 

отже і пріоритет таких цінностей, як права людини, демократія і 

верховенство права, мир і безпека у світі, економічна свобода і 

відповідальність держав, єдність і цілісність світу
146

.  

Визнаючи існуючу міжнародну систему захисту прав людини, що в 

своїй основі має відповідні положення міжнародних договорів, а також 
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відповідну систему міжнародних органів, які поділяються на міжнародні 

несудові та міжнародні судові органи
147

. 

Серед міжнародних несудових контрольних органів (підкреслення 

наше – І.І.) можна виділити принаймні два основних типи. Так, до першої 

категорії можна віднести міжнародні органи які розглядають справи у таких 

випадках: 

- за власною ініціативою, включно із діяльністю по збиранню 

інформації про належне виконання умов договору іншими державами та 

проведення відповідного розслідування у разі виявлення порушень; 

- за зверненням держави; 

- за клопотання відповідної особи чи групи осіб, якщо це передбачено 

договором. 

Підготовлені ними доповіді з питань належного виконання та 

дотримання норм міжнародного права, є рекомендаційними та не 

накладають жодних зобов’язань на державу. В якості прикладу, можна 

зазначити про Комісію з прав людини та народів в рамках Африканської 

Хартії прав людини та народів, Комітет проти тортур в рамках Конвенції 

проти тортур та інші
148

. 

До іншої категорії можна віднести квазісудові інституції, які 

розглядають справи у випадках подання індивідуальної заяви про 

порушення закріплених в міжнародному договорі прав, які є прямим 

зобов’язанням держави щодо їх дотримання. Особливістю таких органів є 

розгляд відповідної справи, за результатми якого готуються доповіді, які 

безпосередньо стосуються відновлення прав заявника, проте, на жаль, 

також носять рекомендаційний характер. Крім того, головною умовою 

такого розгляду є згода держави-порушника. Яскравим прикладом 
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діяльності вказаних вище органів є Міжамериканська Комісія з прав людини 

в рамках Міжамериканської Конвенції з прав людини 1978 року
149

. 

У випадку судових міжнародних органів, також можна виділити дві 

категорії (підкреслення наше – І.І.). Перша категорія таких органів лише 

опосередковано зацмається питаннями захисту прав людини. Серед них 

можна виділити, зокрема, Міжнародний Суд ООН. 

Проте, унікальність цієї інституції відповідно до статті 34 Статуту 

Міжнародного суду ООН
150

 полягає в розгляді справ виключно між 

державами. Тому розгляд справ згідно статті 36 Статуту Міжнародного 

суду ООН здійснюється виключно з питань, переданих йому державами, 

або передбачених Статутом ООН чи діючими міжнародними 

договорами, конвенціями, що, по суті, не виключає можливого розгляду 

справ з захисту прав людини
151

. У доповнення, унікальність 

Міжнародного суду ООН підтверджується обов’язковістю визнання 

обов’язкової юрисдикції цього суду державою, проти якої подано 

позов, згідно пункту 2 статті 36 Статуту Міжнародного суду ООН
152

. 

Друга категорія судових органів включає в себе ті, компетенція яких 

напряму пов’язана із захистом прав людини відповідно до своїх установчих 

міжнародних договорів. Серед таких виділяється Міжамериканський Суд 

з прав людини в рамках Міжамериканської Конвенції з прав людини1978 

року
153

. Рішення цієї міжнародної судової інстанції є обов’язковим, проте 

подання скарги потребує відповідної згоди держави, що порушила права 

людини
154

. 
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Зобов’язання України за європейськими актами з прав людини та їх 

реалізація 

Серед регіональних засобів захисту прав людини, зокрема 

європейських, виділяють міжнародно-правові акти і міжнародні органи з 

контролю за дотриманням та захисту прав людини. Система захисту прав 

людини в Європі завдячує своєму створенню та розвитку Раді Європи, -  і 

свій початок вона бере з 1949 року, за п'ятдесят п'ять років свого існування 

стала ефективним механізмом захисту прав людини та основних свобод
155

. 

Варто зазначити, що через Раду Європу пройшло більше двух сотень 

міжнародних договорів, направлених на покращення захисту прав людини в 

європейських державах
156

. Відповідно до ст. 3 Статуту Ради Європи кожен 

член Ради Європи повинен визнати принципи верховенства права і 

користування правами людини та основними свободами усіма особами в 

межах його юрисдикції
157

, 
158

. 

Основними правовими джерелами системи захисту прав людини, 

створеної Радою Європи, є Конвенція про захист прав людини та 

основоположних свобод
159

 і Європейська соціальна хартія
160

, 
161

.  

Фактично, основною відмінністю Європейської соціальної хартії є 

наявність доповідей держав, які презентуються на розгляд Комітету 

експертів. Перший тип передбачає доповіді, які подаються через кожні два 

роки і стосуються імплементації державою тих прав частини II Хартії, які 

ця держава прийняла (ст. 21). Друга доповідь, яка торкається статусу будь-
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якого з прав частини II Хартії, що їх держава не прийняла, повинна 

подаватись через певний проміжок часу, визначений Комітетом Міністрів 

Ради Європи (ст. 22). Ці доповіді держав аналізуються різними органами 

Ради Європи. Спершу вони переглядаються Комітетом експертів, який 

складається з семи незалежних експертів, що обираються Комітетом 

Міністрів. Комітетові експертів допомагає консультант, призначений МОП. 

Висновки Комітету експертів разом з доповідями держав передаються 

підкомітетові Урядового соціального комітету Ради Європи, який подає 

свої висновки Комітетові Міністрів (ст. 27). ПАРЄ також отримує висновки 

Комітету експертів і передає свої зауваження Комітетові Міністрів, який на 

основі звіту підкомітету й консультацій з ПАРЄ може зробити необхідні 

рекомендації будь-якій із договірних сторін
162

.  

Європейська конвенція гарантує такі права та свободи: право на життя; 

право не зазнавати катувань або нелюдського чи такого, що принижує 

гідність, поводження чи покарання; свободу від рабства; право на свободу та 

особисту безпеку; справедливий судовий розгляд; свободу від покарань        

«ex post facto»; право на повагу до особистого та сімейного життя; свободу 

думки, совісті та віросповідання; свободу вираження поглядів та мирних 

зібрань і об'єднань, право на шлюб і створення сім'ї. Стаття 14 гарантує 

здійснення прав і свобод, викладених у Конвенції, без будь-якої 

дискримінації, а ст. 13 передбачає право на ефективний засіб правового 

захисту у відповідному національному органі у випадку порушення прав і 

свобод, викладених у Конвенції. Суб'єктом прав і свобод, які визначаються 

Конвенцією, є кожен, хто перебуває під юрисдикцією держав-учасниць 

Конвенції
163

. 

Список прав, які гарантуються Конвенцією, був розширений 

додатковими протоколами. Протокол № 1 додає право на власність, право 
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на освіту та зобов'язання договірних сторін проводити вільні вибори з 

розумною періодичністю шляхом таємного голосування
164

. Протокол № 4 

розширює список прав людини, забороняючи ув'язнення за борг та 

гарантуючи свободу пересування. Він також забороняє вислання громадян 

та колективне вислання іноземців
165

. Протокол № 6 забороняє смертну кару
166

 

Протокол № 7 передбачає процедурні гарантії, які стосуються 

вислання іноземців, право на оскарження у судових справах
167

, 

відшкодування в разі судової помилки, право не бути притягненим до 

відповідальності або покараним двічі, а також рівноправність кожного з 

подружжя
168

. Протокол № 11 передбачає перебудову контрольного 

механізму, створеного Конвенцією
169

. Протокол № 12 про загальну заборону 

дискримінації був відкритий для підписання у 2000 р., однак ще не набув 

чинності
170

. Протокол № 13 стосується відміни смертної кари за будь-яких 

обставин. Україна ратифікувала Європейську конвенцію та всі протоколи до 

неї. Зокрема, згаданий Протокол № 13 було ратифіковано 11 березня         

2003 р.
171
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Найважливішими в сфері європейських регіональних механізмів з 

прав людини були нововведення, що ґрунтуються саме на Європейській 

конвенції. Захист прав людини, що забезпечується згідно з цим 

міжнародним договором, до 1 листопада 1998 р. здійснювався трьома 

органами: Європейською комісією з прав людини, Європейським судом з 

прав людини і Комітетом Міністрів Ради Європи
172

. Кожна Висока Договірна 

Сторона могла передати на розгляд Європейської комісії будь-яку заяву про 

порушення Конвенції (ст. 24), На додаток до цього для індивідів, що подавали 

скарги в Комісію, був передбачений locus standi. Це право подання 

індивідуальних петицій (ст. 25) було визначене як право окремих осіб 

безпосередньо шукати засіб судового захисту
173

. 

Зареєстрована Секретаріатом скарга (а далеко не всі скарги 

реєструвались) розглядалась Комісією спершу на предмет прийнятності
174

. 

Якщо мирного врегулювання не було досягнуто, Комісія складала доповідь 

із викладенням фактів та своєї думки стосовно того, чи свідчать встановлені 

факти про порушення державою її зобов'язань за Конвенцією. Доповідь 

направлялась Комітетові Міністрів Ради Європи, - політичній інстанції, 

котра вже виносила обов'язкове рішення у справі. Однак як Комісія, так і 

держави-учасниці могли також передати справу до Суду відповідно до             

ст. 48 Конвенції, рішення якого також є обов'язковим
175

. 

 

Створення та реформування Європейського суду з прав людини  

Європейський суд з прав людини було засновано 21 січня 1959 р. у 

Страсбурзі. Згідно зі статтями 46-48 Конвенції порушувати справи в суді 
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могли тільки держави-учасниці Конвенції і Комісія з прав людини. Згідно з 

Протоколом № 9 від 6 листопада 1990 p., який набрав чинності 1 жовтня 

1994 p., індивіди також отримали право звертатись зі скаргами до 

Європейського суду. Кількість заяв, які реєструвалися Комісією протягом 

року, збільшилася з 404 у 1981 р. до 4750 в 1997 р
176

. Станом на                        

30 листопада 2014 року на розгляді в Європейському суді перебувало 

загалом 71 600 справ проти держав-сторін Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (станом на 31 грудня 2013 року – 102 

750). З них 13 600 справ проти України, що складає 13,3 % від загальної 

кількості справ (станом на кінець 2013 року – 13,3%)
177

.  

Значна кількість урядів вперто відмовлялася підтримати будь-яку 

угоду, за якою індивідам надавалася б міжнародна правосуб'єктність, нехай 

навіть пов'язана з цим правоздатність мала б дуже обмежений і 

спеціалізований характер
178

. На цій основі Велика Британія до 1965 р. не 

визнавала юрисдикцію Європейського суду з прав людини. 

На основі Протоколу № 11 з 1 листопада 1998 р. Європейський суд став 

єдиним органом, який розглядає скарги індивідів у системі Ради Європи, 

чим було уникнуто дублювання певного обсягу робіт та певних затримок, 

притаманних чинній доти системі. Юрисдикція Суду поширюється на всі 

питання, які стосуються тлумачення та застосування Європейської 

конвенції і протоколів до неї і які передаються йому на розгляд будь-якою 

Високою Договірною Стороною, а також будь-якою особою, неурядовою 

організацією або групою осіб у разі порушення однією зі сторін положень 

Конвенції та протоколів до неї (статті 32-34). Суд може також на запит 

Комітету Міністрів робити консультативні висновки з правових питань, які 

стосуються тлумачення Конвенції та протоколів до неї (ст. 47). Суд 

розглядає скарги в комітетах із трьох суддів, палатах із 7 суддів та Великій 
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палаті із 17 суддів. Рішення Суду передається Комітетові Міністрів Ради 

Європи, який своєю чергою слідкує за виконанням рішення Суду
179

. 

Згідно зі ст. 44 Європейської конвенції з поправками, внесеними 

відповідно до положень Протоколу № 11, рішення Великої палати 

Європейського суду є остаточним. Після заяви сторін про відмову передачі 

справи до Великої палати або відхилення цією палатою рішення про 

перегляд, - це рішення не підлягає оскарженню та стає остаточним. 

Однак, оскільки Суд традиційно дотримується принципів, які він 

встановлює у своїх попередніх рішеннях, його ухвали є чимось значно 

більшим, ніж просто авторитетними рішеннями, що створює унікальність 

даної судової інстанції
180

.  

Також був підписаний в 2006 році Протокол №14, але три роки не 

ратифікований однією країною – Російською Федерацією з політичних 

причин.
181

 

Пан Зорькін, Голова Російська Федерального конституційного суду, 

висловився наступним чином: "Місія Страсбурзького суд не полягає в тому, 

аби перекласти тягар для захисту прав людини з держави на деякі 

наднаціональні інститути, але в той же час ми розуміємо, що за допомогою 

прецедентних рішень, однакового тлумачення і застосування положень 

Конвенції покращується робота національних судів
182

, 
183

. 

Щоб уникнути протидії з боку Російської Федерації, з урахуванням     

Висновку Парламентської Асамблеї Ради Європи  від 30 квітня 2009 року               
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№ 271 (2009), та зважаючи на невідкладну потребу впровадити певні 

додаткові процедури до Конвенції для збереження й поліпшення 

ефективності її контрольної системи на тривалий період, у світлі дедалі 

більшої завантаженості Європейського суду з прав людини та Комітету 

міністрів Ради Європи; держави-члени, у тому числі Україна, прийняли 

Протокол від 27.05.2009 № 14-bis до Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод
184

. 

Метою протоколу № 14 та № 14-bis стала оптимізація роботи Суду з 

метою надання та забезпечення захисту прав людини пропорційно до 

постійно зростаючої кількості скарг 
185

.  

Протокол 14 та 14-bis приносить три основні зміни до Конвенції та її 

механізму контролю:  

(I) у випадках явно неприйнятних скарг до розгляду, то їх прийнятність і 

відповідне рішення будуть прийматися одним суддею. Такі рішення 

приймаються на даний момент комітетом з трьох суддів. Ідея полягає у 

підвищенні потенціалу фільтрації Суду відносно того, що можна назвати 

"безнадійними" справамии, які складають переважну більшість отриманих 

скарг: з 90-95% випадків, незалежно від країни, - вони є неприйнятними.  

(II) для повторних судових випадків - коли справи випливають з тих же 

структурних прогалин та недоліків законодавства на національному рівні, - то 

комісія з трьох суддів, може, як правило, приймати скаргу та виносити судове 

рішення у відповідності за спрощеною процедурою. За нинішньої системи, 

рішення може бути дано тільки сімома суддями палати.  

(III) нового, додаткового критерію прийнятності, де має бути 

встановлено, що заявник зазнав "серйозних поневірянь." Ця нова гнучкість 

буде підлягати обмеженням в ситуаціях, коли "повага до прав людини" 
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вимагає Суд розглянути скаргу, навіть у випадку відсутності правового захисту 

з цього аспекту проблеми у тій чи іншій країні.  

Інші особливості протоколу 14 та 14-bis включають наступне:  

 повноважень суддів подовжено від шести до дев'яти років;  

 Уповноваженому з прав людини надається право втручатися у 

справи в якості третьої сторони (в даний час, він може зробити це 

тільки на запрошення голови суду);  

 дозволяють Комітету міністрів просити суд тлумачити остаточне 

рішення, з тим щоб полегшити його виконання;  

 дозволяють Комітету міністрів розпочати процедуру 

відшкодування в разі невиконання рішень Суду, як міри 

процедури контролю. 

За оцінкою суду, протокол 14 та 14-bis збільшить потенціал Суду щодо 

швидкого розгляду більшої кількості справ щонайменше на 25%. Це не буде 

достатньо, щоб вирішити проблему надмірної кількості скарг, але це, поза 

сумнівом, допоможе утримати ситуацію в допустимих межах ефективного 

захисту прав кожної людини, яка звертається до Суду
186

. 

Після вищезазначеного два наступних протоколи до Європейської 

конвенції були прийняті Комітетом Міністрів в 2013 році і в даний час відкриті 

для підписання і подальшої ратифікації. Протокол № 15 стосується, 

насамперед, принципу субсидіарності і межі відповідальності держави за 

виконаня положень Конвенції, певних критерів прийнятності скарг 

(зменшення терміну подачі скарг до суду, застосування критерію «істотних 

поневірянь» під час прийнятності скарги) і питання, пов'язані з Судом (вікові 

обмеження для суддів, відмова від юрисдикції на користь Великої Палати). 

Протокол № 16 дозволяє найвищим судам і трибуналам держав-

учасниць Конвенції просити Європейський суд виносити консультативні 
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висновки з принципових питань, порушених у справі, які чекають розгляду у 

перших, у зв'язку з тлумаченням або застосуванням права і свобод, закріплених 

в Конвенції
187

. 

Отже, в останні десятиліття концепція прав людини змінюється, вони 

вже не є правами, що просто надані людині для існування та 

самовдосконалення, а це вже є зобов’язання держави забезпечити механізми 

належного виконання та захисту таких прав.  

Такий підхід до прав людини визначив необхідність створення 

механізму реалізації прав людини у вигляді Європейського Суду з прав 

людини. 

Особливе місце займають цивільні права, що стосуються тієї групи 

прав людини, що встановлюють межі свободи людини, разом із можливість 

реалізації її інтересів. 

Відповідно до практики Європейського суду, стаття 6 § 1 

Європейської конвенції не визначає поняття «цивільних прав і обов'язків», 

проте має відношення до спорів стосовно вказаних прав у державах-

учасницях Конвенції. Крім того, практика Європейського суду виступає 

проти зловживання імунітетом з боку держави при розгляді цивільних справ, 

тому що тут вбачається порушення положень Європейської конвенції . 

Європейський суд визначив підходи у тлумаченні цивільних прав і 

обов’язків: 

Підхід 1. Поняття «цивільні права і обов’язки» мають автономний 

характер і їх тлумачення не обмежується лише національним 

законодавством. 

Підхід 2. Обмеження автономного характеру поняття «цивільних прав 

та обов’язків» полягає в правових наслідках та не залежить від особливостей 
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юридичної кваліфікації згідно законодавства держав-членів Європейської 

конвенції. 

Підхід 3. Кожен має право на захист цивільних прав та обов’язків. 

Підходи тлумачення поняття «цивільних прав і обов’язків» є 

результатом практики Європейського суду. І, як ми вже зазначили, 

найголовніше тут є те, що кожна справа стосовно захисту цих прав 

розглядається Європейським судом окремо з урахуванням усіх обставин 

справи. Саме це дозволяє Суду розглядати навіть ті справи, які належать до 

сфери публічного права та не закріплені в Європейській конвенції. І, як ми 

вже згадували вище, ми довели існування можливості захисту прав 

державних службовців, права на шлюб та повагу до приватного і сімейного 

життя, права на вільне володіння своїм майном, екологічних та акціонерних 

прав, а також прав з питань оподаткування в Європейському суді. 

Незважаючи на той факт, що поняття «цивільні права і обов'язки» є 

достатньо широким, тим не менше практика Європейського суду виробила 

ряд виключень з вказаного поняття. Головним з цих виключених питань є 

військова зобов'язаність, імміграція та надання притулку, медичне 

обслуговування та освіта за рахунок державних коштів, проходження 

державної служби, виборчі права тощо. Ці питання входять в сферу 

регулювання публічного права, крім випадків доведення заявником, що 

вказане право є предметом регулювання Європейською конвенцією . 

У рамках вищезазначеного також стає зрозуміло, що питання 

ефективного захисту прав людини, зокрема, і цивільних, залежить від 

дотримання процесуальних прав, в тому числі які, на нашу думку, стають 

основою в діяльності Європейського Суду з прав людини і практика якого 

через реалізацію процесуальних прав - як одних з найважливіших груп прав 

людини, які передбачають доступ індивіда до системи справедливого 

судочинства.  
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Як окрема група ці права виділені, наприклад, у Канадській Хартії 

прав і свобод, інших конституційних актах. У Конституції України ці 

права розміщені після всіх інших прав, а саме у статтях 55-63. 

При реалізації процесуальних прав виділяють і загальні умови 

прийнятності заяв до розгляду: 

 вичерпання національних засобів та шестимісячного строку для 

подання заяви; 

 незловживання правом на подання заяви або заяви, яка за 

своєю суттю порушує питання, вже розглянуте Судом, або вже 

подана на розгляд до іншого міжнародного органу 

 питання обґрунтованості заяви. 

Створені відповідні правила звернення до Європейського суду з прав 

людини, що визначені через необхідність використання всіх засобів 

внутрішнього захисту (стаття 35 п. 1 Конвенції) та дотримання терміну в 

шість місяців після винесення остаточного рішення в національному суді. 

Звичайно, практика Суду визначила аспекти, за яких мінімізується 

негативний вплив від зловживання з боку держави даними умовами для 

подання індивідуальних звернень через відповідні виключення: у випадку 

адміністративної практики держави, умисного перевищення строку 

тривалості внутрішньої процедури, створення перешкод державою-

учасником Конвенції.  

В Україні за загальним правилом система національних судових 

засобів захисту вважається вичерпаною для дій громадян (за справою         

Kucherenko v. Ukraine) із моменту винесення рішення касаційною 

інстанцією, А у разі, якщо рішення суду не підлягають касаційному 

оскарженню, - з моменту одержання такого рішення.  

Тобто, питання реалізації процесуальних прав залежить і визначається 

загальними положеннями Конвенції, наприклад, стаття 6, та практикою 

Суду. Так права на судовий розгляд упродовж розумного строку не 
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передбачені законодавством України. В українському процесуальному 

законодавстві також не передбачено можливості оскарження до суду 

бездіяльності судді (суду) під час розгляду цивільних справ та можливості 

отримання компенсації шкоди, заподіяної порушенням судом права особи 

на розумний строк судового розгляду. Результатом цієї невідповідності 

українського законодавства Європейській конвенції стало рішення проти 

України у справі «Меріт проти України»  від 30 березня 2004 р., в якому 

констатовано порушення в Україні «розумного строку» судового розгляду. 

Також, серед перерахованих елементів міжнародної інституційної 

системи з захисту прав людини, Європейський суд з прав людини займає 

особливе місце, як невід’ємна чаcтина юрисдикційного механізму 

Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод 1950 року. 

Унікальність Європейського суду полягає в можливості захисту своїх прав 

окремого індивіда через подання позову проти держави, при цьому це право є 

беззаперечним та не потребує спеціальної згоди на такий позов з боку держави.  

Крім того, рішення Європейського суду забезпечені належним 

механізмом для свого виконання у вигляді контролю з боку Комітету Міністрів 

Ради Європи та є не лише обов’язковими для виконання державою, але й 

несуть у собі вимогу вжиття заходів загального характеру для зміни правової 

системи держави та недопущення подібних, аналогічних порушень прав 

людини в майбутньому. У процесі винесення рішення, виробляються 

абсолютно нові підходи до захисту прав, закріплених в Конвенції, - практика 

Європейського суду, таким чином, впливає як на розвиток Європейської 

конвенції в розрізі її відповідності сучасним реаліям, так і на розвиток 

європейської системи захисту прав людини в цілому.  

З метою дослідження такого особливого інституційного механізму 

захисту прав людини, необхідно безпосередньо виходити з аналізу 

Європейської конвенції. 
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РОЗДІЛ ІІ.  

ЗНАЧЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В 

КОНТЕКСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

2.1. Компетенція Європейського суду з прав людини 

Після проведених реформ, Європейський суд, маючи вже іншу 

правову суть, узагальнив в собі функції, які він раніше ділив разом з 

Комітетом Міністрів Ради Європи та Комісією
188

. Ураховуючи 

вищезазначене, юрисдикція Європейського суду стала обов’язковою для 

усіх сторін Конвенції, у тому числі й України
189

, 
190

. 

Згідно статті 32 Європейської конвенції юрисдикція Суду 

поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції та 

протоколів до неї. Тобто, Суд є офіційним органом, який відповідно до 

статті 47 Європейської конвенції може, на запит Комітету Міністрів, 

надавати консультативні висновки з правових питань, які стосуються 

тлумачення Конвенції та протоколів до неї
191

.  

Проте, такі висновки не поширюються на питання, що стосуються 

змісту чи обсягу прав і свобод, визначених у 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 у спорах міждержавних (стаття 33 Європейської 

конвенції) або при розгляді індивідуальних заяв (стаття 34 Євопейської 

Конвенції)
192

.  
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Кількість міждержавних заяв є невеликою, здебільшого через те, що 

такі заяви в межах міжнародних відносин сприймаються як недружній 

акт
193

. 

Одним із прикладів міждержавних заяв є подання Урядом України 13 

березня 2014 року заяви проти Російської Федерації, яка була зареєстрована 

за номером 20958/14, Ukraine v. Russia, в порядку статті 33 (міждержавні 

справи) Європейської конвенції з прав людини.  

Уряд України також звернувся з клопотанням про тимчасовий захід за 

правилом 39 Регламенту Суду, а саме просив вказати Уряду Росії, у тому 

числі, на необхідність утриматись від заходів, які можуть загрожувати 

життю чи здоров’ю цивільного населення на території України. 

Вважаючи, що теперішня ситуація призводить до триваючої загрози 

серйозних порушень Європейської конвенції, Голова Третьої Секції прийняв 

рішення застосувати правило 39 Регламенту Суду. З метою попередження 

таких порушень Голова, відповідно до правила 39, закликає обидві 

Договірні Сторони, яких це стосується, утриматись від будь-яких заходів, 

зокрема, військових дій, які можуть спричинити порушення прав цивільного 

населення за Конвенцією, в тому числі наразити їхнє життя та здоров'я на 

небезпеку, і дотримуватися їхніх зобов'язань відповідно до Конвенції, 

зокрема, за статтями 2 (право на життя) і 3 (заборона нелюдського або 

такого, що принижує, поводження). 

Від обох держав вимагається якнайшвидше інформувати Суд про 

вжиті заходи для забезпечення повного дотримання Конвенції. 

Згідно з правилом 39 Регламенту Суду, Суд може вказати сторонам на 

необхідність вжити будь-які тимчасові заходи, які, як він вважатиме, 
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повинні бути застосовані в інтересах сторін або задля забезпечення 

належного провадження у Суді
194

. 

Проте, переважну більшість заяв складають індивідуальні заяви. 

Статтею 34 Конвенції передбачено, що Суд може приймати індивідуальні 

заяви від будь-якої особи, неурядової організації та групи осіб
195

.  

Варто звернути увагу на положення статті 34 Європейської конвенції, 

в якій йдеться про те, що Суд може приймати заяви від будь-якої особи, 

неурядової організації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від 

допущеного однією з держав порушення прав, викладених у Конвенції або 

протоколах до неї
196

. При цьому, важливим є норма про те, жодна держава-

порушник прав людини не може перешкоджати жодним чином 

ефективному здійсненню цього права, і це є її прямим зобов’язанням за 

Європейською Конвенцією
197

.  

У практичному розрізі, мова йде про випадки, коли держава могла 

втручатися у листування між особою, позбавленою волі, та Європейським 

судом, здійснювати тиск на засудженого з метою відмови клопотати до 

Суду
198

. Для нормативно-правового закріплення принципу невтручання 

держави у право звертатися до Суду було розроблено та прийнято 5 

березня 1996 року Європейську угоду про осіб, які беруть участь у 

процесі Європейського суду з прав людини
199

, яка була ратифікована і 
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Україною 23 червня 2004 року
200

. Такий принцип передбачений статтею 34 

цієї Угоди
201

. 

Для розгляду індивідуальних заяв Європейським судом статтею 35 

Конвенції передбачено чіткі критеріїї їх прийнятності. Індивідуальна заява 

буде відхилена, якщо буде встановлено, що вона несумісна з положеннями 

Конвенції або протоколами до неї, є явно необґрунтованою або 

спостерігається зловживанням правом на її подання; а також у випадку, 

коли заявник не зазнав суттєвої шкоди. 

Таким чином, Суд визначає свою компетенції до тієї чи іншої справи. 

Отже, вирішення питання про сумісність індивідуальної заяви 

пов'язано з необхідністю аналізу окремих аспектів компетенції Суду 

ratione personae, ratione materiae, ratione temporis та ratione loci
202

.  

Компетенція Суду ratione temporis (часовий критерій). Відповідно до 

загальновизнаних норм міжнародного права Конвенція не поширюється і 

не застосовується до тих фактів, які мали місце до набуття нею чинності 

для відповідної договірної держави. Отже, в основі компетенції Суду 

лежить часовий критерій. Обставина часу в цьому разі означає, що 

держава приймає на себе зобов'язання згідно з міжнародним 

договором, яким є Конвенція, лише з того часу, з якого цей договір набув 

для цієї держави чинності
203

. Відповідно до критерію прийнятності заяви 

«ratione temporis», в Україні юридикція Європейського суду не 

поширюється до 11.09.1997 р. 

Навіть з урахуванням імперативності цього правила, воно має 

виключення. Таке може стосуватися випадків триваючої ситуації з 

порушення прав людини, навіть до набрання чинності Європейської 

конвенції у відповідній державі.  
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Як приклад, можна навести таке: 

- Події до набрання чинності Європейською Конвенцією, які, як 

результат, вже мали правовий ефект на становище позивача (Kefalas and 

Others v. Greece від 8 червня 1995 p.). 

- Події до набрання чинності Європейською Конвенцією, які мали 

продовження своєї дії на становище позивача навіть після вказаного 

набрання чинності Конвенцією. 

У цьому випадку, Європейським судом критерій «ratione temporis» 

тлумачиться досить широко і юрисдикція Єровпейського суду поширюється 

щодо того проміжку часу, коли Європейська конвенція ще не вступила в 

юридичну силу для держави, тобто до моменту підписання, - що повністю 

відповідає концепції триваючої ситуації
204

. 

Компетенція Суду ratione loci (територіальний критерій) Територіальний критерій 

ratione loci означає, що порушення права, передбаченого Конвенцією, 

повинне відбутися на території, яка знаходиться під юрисдикцією однієї з 

держав – членів Ради Європи, яка відповідно підписала та ратифікувала 

Конвенцію. Статтею 1 Європейської конвенції закріплено, що держави 

гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, права і 

свободи, визначені Конвенцією
205

. Вказана стаття має розглядатися в 

контексті статті 56 Європейської конвенції
206

, відповідно до якої будь-яка 

держава може при ратифікації чи будь-коли після цього заявити шляхом 

повідомлення Генеральному секретареві Ради Європи про те, що дія 

Конвенції поширюється на всі чи деякі з територій, за міжнародні відносини 

яких вона є відповідальною. При йьому, державою може бути зроблено 
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застереження, що вона прийматиме скарги від окремих осіб, неурядових 

організацій або груп осіб
207

.  

Питання компетенції Суду ratione loci порушувалося у ряді справ, 

зокрема у справі «Loizidou v Turkey»
208

. У цій справі Уряд Турції заявляв, що 

скарга не відповідає цьому критерію, оскільки порушення прав відбулося 

на території північного Кіпру, який є незалежною державою. Проте 

Європейський суд з прав людини відхилив ці аргументи, оскільки контроль 

над цією територією фактично здійснювали турецькі військові сили. 

Наочним пркладом застосування критерію ratione loci є справа ILAŞCU and 

others v. Moldova and Russia
209

, де вирішувалося питання юрисдикції 

Молдови чи Росії. 

Принцип ratione personae визначає правила щодо того, хто саме і проти 

кого може скаржитися до Європейського суду з прав людини. Заявниками 

можуть бути фізичні та юридичні особи (підприємства, організації, 

зокрема і релігійні об'єднання). Заявниками можуть бути як громадяни 

тієї держави, дії якої оскаржуються, так і іноземці, особи без 

громадянства
210

. Крім цього, Суд не обмежує право на звернення 

цивільною правоздатністю, а тому до Суду може звертатися і 

неповнолітній, і особа з обмеженою дієздатністю. Відповідачем у Суді може 

бути лише держава, яка є членом Ради Європи і яка надала згоду на 

обов'язковість дії Конвенції на її території
211

. 

Для визначення того, чи може та або інша особа звертатися до Суду, 

Конвенція використовує термін «жертва порушення». Як більшість понять, 
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які вживаються у Конвенції, воно тлумачиться автономно і незалежно від 

внутрішнього права держав-сторін Конвенції.  

Поняття «жертви» у смислі статті 34 Конвенції значно відрізняється 

від аналогічного поняття у смислі національного права
212

, а також не 

співпадає з поняттям "право на захист" у тлумаченні Конвенції та 

класичного національного права
213

. Як і більшість інших понять Конвенції, 

поняття «жертви» тлумачиться Судом автономно і незалежно від 

тлумачення внутрішнього права
214

, 
215

. 

У смислі статті 34 Конвенції, кожний заявник повинен довести Суду 

те, що він є жертвою порушення однією чи декількома Договірними 

Сторонами права чи прав, гарантованих Конвенцією. В першу чергу, ця 

вимога означає, що порушення Конвенції повинно бути пов'язаним з 

завданням особистої шкоди заявнику. Таким чином, не може вважатись 

жертвою порушення положень Конвенції той, хто не в змозі показати, що 

він особисто постраждав він певної дії чи бездіяльності
216

.  

Під поняттям «жертва» розуміється та особа, права чи свободи якої 

було порушено, і більше того, таке порушення повинно бути відбутися з 

вини однієї чи кількох держав-учасниць Конвенції
217

.  

У випадку, коли скарга стосується порушення прав людини з боку 

приватних осіб, держава не може виступати відповідачем, оскільки не несе 

відповідальність за їх дії, бо є порушенням принципу ratione personae. 

Жертва може бути прямою (безпосередньою), непрямою 

(опосередкованою) та потенційною. Заявник є безпосередньою жертвою, 

якщо прямо порушено його право. Непряма жертва – це родич чи близька 

особа безпосередньої жертви. Проте вони повинні довести існування 
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родинного чи іншого зв'язку з жертвою та факт, що їм теж було завдано 

певної шкоди в результаті порушення прав безпосередньої жертви. 

Потенційна жертва – така особа, чиї права потенційно може порушити певний 

законодавчий акт. Необхідно зазначити, що особа не може подавати 

абстрактну заяву, скаржачись на несправедливий характер окремих положень 

національного права або практики взагалі. Особа буде розглядатися 

потенційною жертвою, якщо така загроза має реальний характер і дія 

законодавчого акта може порушити саме її права. 

Що стосується заявника-юридичної особи, то Суд зазначав, що така 

особа може вважатися жертвою порушення лише в тому разі, коли було 

порушено її права як підприємства, а не права її засновників, акціонерів чи 

працівників. І навпаки, у справі CDI Holding AG and Others v. Slovakia 

(див. рішення від 18 жовтня 2001 р.) Суд визнав заяву трьох із чотирьох 

заявників неприйнятною через невідповідність принципу ratione 

personae, оскільки ті права, які гарантуються ст. 10 Конвенції (на 

порушення якої скаржилися заявники), стосувалися компанії заявників як 

такої, а не їх власників чи представників
218

.  

Практиці Суду також відомі випадки надання якості жертви 

порушення Конвенції акціонерам комерційного підприємства у частині їх 

скаржень стосовно законності актів публічної влади, які були спрямовані 

проти діяльності підприємства
219

, або призвели до зменшення вартості 

акцій
220

, особливо коли йдеться про заявника-організацію, яка є володарем 

контрольного пакету акцій. Так, у рішенні по справі Пафітіс та інші 

проти Греції від 26 лютого 1998 року, Суд визнав, що стаття 6 Конвенції 

може бути застосована щодо судової процедури, яку було розпочато 

акціонерами Центрального Банку Греції з метою визнання за ними права 
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брати участь у прийнятті рішень стосовно збільшення капіталу банку, а 

отже й стосовно зміни вартості акцій
221

.  

Заявник повинен зберігати статус жертви порушення Конвенції під 

час усієї процедури розгляду справи в Суді. За загальним принципом 

заявник втрачає статус жертви, якщо Уряд прямо чи опосередковано визнає 

порушення права заявника і виправить ситуацію шляхом відновлення 

права та компенсації матеріальних та моральних збитків. 

Критерій ratione materiaе має відношення до предметної юрисдикції Європейського суду, 

яка згідно статті 32 Європейської конвенції поширюється на всі питання тлумачення і 

застосування Конвенції та протоколів до неї. Згідно пункту 3(а) статті 35 

Європейської конвенції у разі встановлення за предметним критерієм, що 

заява є несумісною з положеннями Конвенції або протоколами до неї, - 

така заява не розглядається
222

. Проте для визнання дотримання цієї вимоги 

не достатньо просто вказати на порушення тієї чи іншої статті Конвенції. 

Хоча визначення відповідності заяви правилу ratione materiae відбувається 

на стадії прийнятності, проте він єелементом попереднього розгляду заяви 

по суті, оскільки, вивчаючи питання відповідності предмета заяви правилу 

ratione materiae, Суд у той же час повинен проаналізувати і суть предмета 

скарги
223

.  

Предметний критерій також існує і для уникнення ситуації з 

перевищення Європейським судом своєї юрисдикції, тобто жодне із 

звернень стосовно порушень прав людини, гаранованих іншими 

міжнародними договорами, ніж Європейською конвенцією, - не 

приймаються до розгляду. Таким чином, деякі соціальні, економічні та інші 

права,– не приймаються до розгляду Європейським судом, адже вони не 

закріплені в Конвенції та протоколах до неї. 
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Найбільші складності викликає встановлення компетенції ratione 

materiae Суду при аналізі положень статті 6 Конвенції, яка закріплює 

цілий ряд процедурних гарантій. Відповідно до статті 6 Європейської 

конвенції визначено, що ніщо не може обмежувати або порушувати 

будь-які  із зобов'язань, які держава взяла на себе згідно з Конвенцією 

або протоколами до неї. Проте, практика Суду свідчить, що це не 

впливає на ситуації із порушенням трудового законодавства та 

звільнення з посад державних службовців
224

. В той же час, відсутність 

або неочевидність такого взаємозв'язку робить можливим застосування 

статті 6 Конвенції навіть до процесів, які з першого погляду мають риси 

процесів публічного характеру
225

. Крім цього, Судом було визнано, що 

стаття 6 Конвенції застосовується також до процесів, у яких державний 

службовець, який припинив свою діяльність в рамках публічної служби, 

оскаржує відмову у наданні йому права цивільного характеру, 

наприклад, права на отримання пенсії по інвалідності
226

.  

 

2.2. Особливості застосування обов’язкової юрисдикції 

Європейського суду з прав людини 

Беручи до уваги доктрину, правотворча та правозастосовна 

діяльність Європейського суду має розглядатися у призмі співставлення 

як обов’язковості такої діяльності, так й у відсутності такого 

зобов’язуючого характеру
227

.  

Тобто, має проводитися чітка межа між застосуванням та визначенням 

змісту норм права, закріплених у Європейській конвенції. З метою 

уніфікації підходів до створення певної лінії правової поведінки, правила, 

які застосовуються Європейським судом стосовно тлумачення положень 
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Конвенції, є обов’язковими
228

. Проте, такі правила тлумачення не є 

надзвичайними і застосовуються нарівні загальних правил тлумачення, з 

урахуванням, у разі потреби, специфіки національних законодавств
229

. 

Встановлення межі між застосуванням та визначенням змісту прав, 

закріплених у Європейській конвенції має значення для застосування 

санкцій у разі порушення положень вказаної Конвенції.  

З формальної точки зору Європейською конвенцією не 

передбачена відповідальність за невиконання її положень
230

. Проте, існує 

контрольний механізм у вигляді Комітету Міністрів Ради Європи та 

практики Європейського суду, що може створювати певний тиск на 

державу-порушницю для дотримання положень Конвенції та виконання 

рішень Суду. Таким чином, при розгляді тієї чи іншої справи Судом у його 

рішенні може бути вказано на неналежну роботу судових органів держави 

в захисті прав людини через неправильне застосування або незастосування 

положень Конвенції та ігнорування практики Суду у таких справах, з 

вимогою вжити заходів для відновлення таких прав і неповторення їх у 

майбутньому
231

. 

У цьому разі, невідповідність рішення національного суду 

держави-порушника Конвенції до практики Суду, яка розкриває 

правильне застосування та роз’яснення змісту норм Конвенції, матиме 

відповідні негативні юридичні наслідки для держави.   

Такі наслідки мають три характерні ознаки:  

- вони не перебачені положеннями Європейської конвенції;  
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- лише Суд може встановити та розтлумачити чи дійсно було 

здійснено порушення прав людини державою;  

- вони застосовуються ad hoc по кожній конкретній справі.  

У цьому розрізі досить важливо розібратися із положенням статті 35 

Європейської конвенції про необхідність вичерпання національних засобів 

юридичного захисту як умови прийнятності заяви, оскільки стоїть питання 

про можливість непрямої санкції для держави за дії судової системи щодо 

порушення Європейської конвенції
232

. На практиці це виглядає як 

систематичне недотримання судами положень Європейської конвенції 

та неналежне використання практики Суду для правильного 

застосування положень Конвенції, що створює перешкоди для індивіда 

взагалі звертатися до національних судів та ставить під сумнів 

можливість, необхідність та доцільність такого звернення
233

. І така 

ситуація йде паралельно із закріпленою вимогою в Конвенції щодо 

використання усіх внутрішніх засобів захисту.  

Варто мати на увазі, що згідно статті 55 Конвенції
234

 держави без 

спеціальної домовленості не користуватимуться засобами 

врегулювання спорів, не передбаченими цією Конвенцією, що не 

виключає випадків застосування інших договорів, конвенцій або 

декларацій для вирішення спорів у разі крайньої потреби та згоди 

держав на це
235

. 

Іншим пркладом непрямого впливу, є те, що на запит Генерального 

секретаря Ради Європи будь-яка держава-учасниця Конвенції надає 

роз'яснення стосовно того, яким чином її національне право забезпечує 

ефективне виконання будь-якого з положень цієї Конвенції (стаття 52 
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Європейської конвенції)
236

. Проте, таких прикладів є дуже мало та практика 

досить поодинока. 

Навіть невиконання рішень Європейського суду та незастосування 

його практики не нівелює його ролі у захисті прав людини в рамках 

Європейської конвенції. Питання тут не стоїть у ефективності санкцій та 

впливу на державу задля виконання рішень суду та застосування його 

практики з метою усунення порушень прав людини, а мова йде про 

наявність тих механізмів, які змушують державу вживати заходів, які 

будуть упереджувати ситуації їх можливого застосування на свою 

адресу
237

. Усі рішення Європейського суду є відкритими для доступу, 

зокрема через створену електронну систему доступу «HUDOC»
238

, що 

дозволяє знайомитися з практикою Суду та знаходити розуміння стосовно 

наявних шансів із захисту своїх прав по аналогічних справах
239

. 

Крім того, практика Суду має не лише вплив на окремо взяту 

державу-порушника Європейської конвенції, але і на усіх інших учасників 

Конвенції, які мають вжити відповідних заходів щодо вдосконалення 

законодавства та судової системи з метою уникнення подачі заяв проти 

себе в майбутньому та необхідності вжиття компенсаційних заходів.  

 

2.3. Здійснення контролю за виконанням рішення Європейського 

суду з прав людини  

Виконанню підлягають рішення палат Європейського суду з прав 

людини, які відповідно до п. 2 ст. 44 Конвенції набули статусу остаточних, 

тобто якщо сторони заявлять про те, що вони не звертатимуться з клопотанням 

про передачу справи на розгляд Великої палати, з моменту, як сплине 
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тримісячний строк від дати винесення рішення; якщо не було подано 

клопотання про передачу справи на розгляд Великої палати; або якщо комітет 

у складі п'яти суддів відхилить клопотання про передачу справи на розгляд 

Великої палати. Рішення Великої палати стають остаточними з моменту 

винесення. 

Рішення Суду містить, зокрема, факти у справі, стислий виклад подань 

сторін, оцінку та висновки Суду щодо права, резолютивну частину. За 

загальною практикою Європейський суд не став виключенням, що при 

винесенні відповідного рішення суддя може висловити свою Окрему думку, в 

якій висловити свою правову позицію щодо справи. Усі рішення Суду 

виносяться або англійською, або французькою мовою, крім випадків, коли Суд 

вирішує винести рішення обома цими мовами, які є офіційними
240

.  

Положення самої Європейської конвенції закріпило надійний 

механізм із виконання рішення Суду та контролю за цим виконанням, 

зокрема стаття 46 (2) зазначає, що остаточне рішення Суду передається 

Комітетові Міністрів, який здійснює нагляд за його виконанням: у сплаті 

справедливої сатисфакції, чи були вжиті відповідні заходи індивідуального 

характеру, щоб упевнитися в тому, що порушення  більше не триває та шо 

правове становище потерпілої сторони, наскільки це можливо, відновлене до 

того ж стану, в якому воно перебувало до порушення Конвенції; чи були вжиті 

заходи загального характеру для запобігання новим, подібним до визнаних 

Судом порушенням, або ж такі засоби, які б зупинили ті порушення, що ще 

тривають
241

, 
242

.  

Після проголошення рішення воно до Комітету Міністрів Ради Європи. 

Секретар надсилає завірені копії сторонам, Генеральному секретарю Ради 

Європи, третій стороні чи іншій безпосередньо заінтересованій особі. Якщо 
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усні слухання у справі не проводились, проголошенням рішення 

вважатиметься згадане вище повідомлення сторін
243

.  

У ході здійснення контролю за виконанням рішення Комітет 

Міністрів запрошує державу-відповідача надіслати йому інформацію 

стосовно вжитих заходів. Після отримання цієї інформації, Комітет 

Міністрів вдається до її детального аналізу, в результаті якого він 

приймає рішення у вигляді резолюції про виконання державою 

зобов'язань, покладених на неї рішенням Суду. При здійсненні своїх 

наглядових повноважень Комітет Міністрів спирається на допомогу 

Директорату з прав людини Ради Європи, який знаходиться у тісному 

контакті з компетентними органами держави-відповідача та вивчає питання 

стосовно заходів, вжиття яких є необхідним для належного виконання 

рішення Суду. На запит Комітету Міністрів, Директорат надає йому 

інформацію та поради стосовно можливих заходів у відповідності до 

практики органів Конвенції
244

. 

У випадку якщо держава-відповідач не вживає належних заходів для 

виконання рішення Суду, Комітет Міністрів запрошує державу надати 

відповідні пояснення. У разі, якщо рішення Суду продовжує залишатись 

невиконаним на протязі тривалого часу, Комітет Міністрів приймає 

резолюцію стосовно вжитих державою заходів з метою показати, у якій 

мірі держава-відповідач прагне виконати рішення Суду та які, принаймні 

попередні, заходи вона для цього вжила. Якщо і в цьому випадку держава 

продовжує не виконувати рішення Суду, Комітет Міністрів приймає вже 

більш жорстку резолюцію, закликаючи компетентні національні органи 

зробити все можливе для виконання рішення
245

. 

Слід зазначити, що, при необхідності, Комітет  Міністрів може 

використати усю повноту своєї влади для того, щоб довести процедуру 
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виконання судового рішення до логічного завершення. Як свідчить 

практика, Комітет Міністрів при здійсненні своєї наглядової функції 
246

 

дуже рідко вдавався до політичного та дипломатичного тиску на державу-

відповідача з метою виконання останньою рішення Суду, але у 

переважній більшості випадків знаходив розуміння з боку національних 

органів у необхідності дотримання своїх зобов'язань. В той же час, 

Комітет Міністрів у своєї діяльності вже вдавався до відносно жорстких 

заходів стосовно деяких держав-учасниць Конвенції з метою 

забезпечення виконання прийнятого Судом рішення
247

. Можливість 

застосування більш жорстких заходів у вигляді санкцій, передбачених у 

Статуті Ради Європи, включаючи зупинення членства держави у 

організації, є абсолютно реальною. Прийняття подібних рішень є 

виключною мірою, до якої може вдатись Рада Європи, а отже не є 

повсякденним явищем, хоча можливості вжиття таких заходів вже 

розглядались Комітетом Міністрів у своїй діяльності
248

. 

Так, в результаті реформування контрольного механізму Конвенції 

згідно до Протоколу № 11
249

, Комітет Міністрів Ради Європи було 

позбавлено його квазісудової функції, що полягала у прийнятті 

остаточного рішення по справі, цей політичний орган продовжує на 

сьогодні відігравати значну роль у процедурі виконання рішень, 

прийнятих новим Судом.  

Зростаючий тиск на систему Конвенції призвів до подальших зусиль 

щодо забезпечення довгострокової ефективності системи. Відправною 

точкою для цих нових зусиль стала Міністерська Конференція у м. Римі в 
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листопаді 2000 року, яка відзначила 50-річчя з дати підписання Конвенції. 

Три основних напрямки, які взяті за орієнтир для покращення: 

• імплементація положень Конвенції на національному рівні; 

• ефективність процедур розгляду скарг в Європейському суді; 

• виконання рішень Суду та його контроль з боку Комітету міністрів. 

Важливість цих трьох напрямків діяльності регулярно 

підкреслювалася на нарадах на рівні міністрів, а також на третьому саміті 

Ради Європи у м. Варшава в 2005 році і в результаті виокремилася в певний 

плану дій
250

.  

Велика частина робіт була покладена на Керівний комітет з прав 

людини Ради Європи (далі – Комітет). З 2000 року Комітет представив цілий 

ряд різних пропозицій. Це, зокрема, змусило Комітет Міністрів Ради 

Європи: 

- прийняти сім рекомендацій для держав з різних заходів щодо 

вдосконалення імплементації положень Конвенції на національному рівні, в 

тому числі в контексті виконання рішень Суду; 

• Рекомендація № R (2000) 2 стосовно нового розгляду або поновлення 

деяких справ на національному рівні відповідно до рішень Європейського 

суду з прав людини; 

• Рекомендація Rec (2002) 13 стосовно публікації та поширення в 

державах-членах тексту Європейської конвенції про захист прав людини і 

прецедентного права Європейського суду з прав людини; 

• Рекомендація Rec (2004) 4 стосовно використання Європейської 

конвенції з прав людини в університетській освіті та професійній підготовці; 

• Рекомендація Rec (2004) 5 стосовно перевірку експертизи 

законопроектів, чинних законів та адміністративної практики на їх 

відповідність до стандартів, викладених у Європейській конвенції; 
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• Рекомендація Rec (2004) 6 щодо поліпшення внутрішніх засобів 

правового захисту. 

• Рекомендація CM/Rec (2008) 2 щодо встановлення ефективних 

механізмів держави для швидкого виконання рішень Європейського суду з 

прав людини. 

• Рекомендація CM/Rec (2010) 3 стосовно ефективних засобів 

правового захисту для викорінення надмірної тривалості судового 

розгляду
251

. 

На додаток до цих рекомендацій державам-членам, Комітет міністрів 

також ухвалив низку резолюцій з тематики безпосереднього виконання 

рішень Європейського суду: 

• Резолюція Res (2002) 58 на видання та розповсюдження 

прецедентного права Суду; 

• Резолюція Res (2002) 59 щодо практики дружнього врегулювання; 

• Резолюція Res (2004) 3 стосовно судових рішень, які розкривають 

системні проблеми з захисту прав людини. 

- У доповнення в 2013 році було прийнято наступні необов’язкові 

інструменти, спрямовані на допомогу національним інструментам із 

впровадження положень Конвенції:   

• Керівництво з належної практики щодо внутрішніх засобів правового 

захисту; 

• Інструкція для інформування державних посадових осіб про 

зобов'язання держави відповідно до положень Конвенції. 

- в 2009 році прийнято рішення посилити принцип субсидіарності, 

запрошуючи держави представити (не пізніше шести місяців після того коли 

рішення набуло статусу остаточного) плани дій та / або звіти (що 
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охоплюють як індивідуальні, так і загальні заходи), стосовно дотримання 

належного нагляду за виконанням Конвенції
252

.  

Інтерлакен-Ізмір-Брайтонський процес 

Невдовзі після прийняття Протоколу №. 14, Варшавський саміт 

запросив групу експертів доповісти Комітету Міністрів щодо 

довгострокової ефективності контрольного механізму Конвенції. Подальша 

діяльність за підсумками їх звіту, призвела до вироблення тексту декларації 

та плану дій, прийнятої на конференції в м. Інтерлакен, Швецарська 

Конфедерація, у лютому 2010 року, що потім була підтримана та розвинена 

під час конференції в м. Ізмір, організованої під час турецького головування 

в Комітеті Міністрів Ради Європи, а також наступної конференції в м. 

Брінгтон в квітні 2012 року, під час головування Великобританії
253

. 

На практичному рівні, новий процес реформ торкнувся широкого кола 

питань, таких як:  

• імплементація положень Конвенції на національному рівні 

(зокрема, підвищення обізнаності, ефективні засоби правового захисту, 

реалізація різних рекомендацій, прийнятих Комітетом Міністрів і 

координація з іншими механізмами, заходами та програмами Ради Європи);  

• сфера дії права на подачу індивідуальної скарги (у тому числі 

доступу до Суду та критеріїв прийнятності скарги);  

• функціонування Суду (зокрема, фільтрація скарг і прагнення до 

політики визначення пріоритетів у розгляді справ та ідентифікації в судових 

рішеннях структурних проблем в державі);  

• обробка повторюваних скарг (включаючи сприяння дружньому 

врегулюванню спорів, плідна співпраця з Комітетом Міністрів та 

Європейським судом (у тому числі з виробленням можливих нових 

процесуальних підходів);  
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• нагляд за виконанням судових рішень (забезпечення більш 

ефективного і прозорого нагляду);  

• можливості використання спрощених процедур для внесення 

змін до Конвенції
254

.  

Серед перших результатів стало прийняття в грудні 2010 року нових 

методів роботи, які вступили в дію з 1 січня 2011 року, зокрема, спираючись 

на нову систему нагляду, підкреслюючи, зокрема, важливість винесення 

судових рішень, які розкривають важливі структурні проблеми, в тому числі 

пілотних рішень (CM/Inf/DH(2010)37 and CM/Inf/DH(2010)45 final)
255

. 

Після політичних врегулювань, які завершилися на Брайтонській 

конференції, яка відбулася в квітні 2012 року, було прийнято такі кроки. 

Керівному комітету з прав людини Ради Європи було доручено 

підготувати два проекти протоколів до Конвенції.  

Два протоколи були прийняті Комітетом Міністрів в 2013 році і в 

даний час відкриті для підписання і подальшої ратифікації. Протокол № 15 

стосується, насамперед, принципу субсидіарності і межі відповідальності 

держави за виконаня положень Конвенції, певних критерів прийнятності 

скарг (зменшення терміну подачі скарг до суду, застосування критерію 

«істотних поневірянь» під час прийнятності скарги) і питання, пов'язані з 

Судом (вікові обмеження для суддів, відмова від юрисдикції на користь 

Великої Палати). 

Протокол № 16 дозволяє найвищим судам і трибуналам держав-

учасниць Конвенції просити Європейський суд виносити консультативні 

висновки з принципових питань, порушених у справі, які чекають розгляду у 
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перших, у зв'язку з тлумаченням або застосуванням права і свобод, 

закріплених в Конвенції
256

. 

Підтримка, що надається по лінії Цільового фонду з прав людини 

З метою фінансової підтримки спільних проектів, спрямованих на 

вдосконалення механізмів з виконання рішень Європейського суду на 

національному рівні, було створено в 2008 році Цільовий фонд з прав 

людини (далі – Фонд, Human Rigts Trust Fund, HRTF). Засновниками Фонду 

стали Рада Європи, Європейський банку розвитку та Норвегія, за участю 

Німеччини, Нідерландів , Фінляндії, Швейцарії і Великобританії. Фонд 

підтримує, зокрема, заходи, які спрямовані на зміцнення стійкості Суду в 

різних сферах, охоплених сімома рекомендаціями Комітету Міністрів щодо 

вдосконалення імплементації Конвенції та забезпечення повного і 

своєчасного виконання рішень Суду на національномі рівні. 

Проекти, пов'язані з виконанням рішень Суду, почалися в 2009 році. 

Всі вони включені як важливий компонент обміну досвідом між державами 

в таких важливих сферах, що становлять особливий інтерес. 

Таким чином з'явилися різноманітні проекти, зокрема, такі, що 

пов'язані з невиконанням національних судових рішень (HRTF 1) і стосовно 

здійснення заходів з гарантій безпеки (HRTF 2). 

HRTF 1 спрямований на підтримку зусиль країн-бенефіціарів, щоб 

розробити і прийняти ефективні норми і процедури на національному рівні 

для кращого виконання судових рішень національного суду. Проект був 

реалізований в Азербайджані, Албанії, Боснії і Герцеговини, Республіки 

Молдова, Сербії та Україні. 

Проект HRTF 2 спрямований на сприяння виконанню рішень 

Європейського суду з прав людини, що встановлюють порушення 

Конвенції, які стосуються дій сил безпеки в Чеченській Республіці (Росія). 
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Заходи були розроблені з 2010 по 2012, і включала в себе організацію 

кількох важливих круглих столів, зокрема вирішенні питань, що стосуються 

ефективних засобів правового захисту проти невиконання або затримки у 

виконанні вітчизняних судових рішень; реституція/компенсація за дії 

колишніх комуністичних режимів; і розвиток ефективного внутрішнього 

потенціалу для забезпечення швидкого виконання рішень Європейського 

суду. Ці проекти завершилися в 2012 році. 

Інший проект HRTF 18 призначений для того, щоб держави-

бенефіціари могли поділитися «кращою практикою», яка сприяютиме 

виконанню рішень Суду. Серед держав, які приєдналися до проекту є 

Болгарія, Польща, Республіка Молдова, Румунія, Росії та Україна. В 2013 

році діяльність по проекту включає розробку низки експертних, в тому числі 

законодавчих рекомендацій
257

. 

Отже, було визначено, що згідно статті 32 Європейської конвенції 

юрисдикція Суду поширюється на всі питання тлумачення і застосування 

Конвенції та протоколів до неї. Тобто, Суд є офіційним органом, який 

відповідно до статті 47 Європейської конвенції може, на запит Комітету 

Міністрів, надавати консультативні висновки з правових питань, які 

стосуються тлумачення 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, 

чи на будь-які інші питання, які Суд або Комітет Міністрів може розглядати 

внаслідок будь-якого провадження, що може бути порушене відповідно до 

Конвенції у спорах міждержавних (стаття 33 Європейської конвенції) або 

при розгляді індивідуальних заяв (стаття 34 Євопейської Конвенції).  

Для розгляду індивідуальних заяв Європейським судом статтею 35 

Конвенції передбачено чіткі критеріїї їх прийнятності. Індивідуальна заява 
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буде відхилена, якщо буде встановлено, що вона несумісна з положеннями 

Конвенції або протоколами до неї, є явно необґрунтованою або 

спостерігається зловживанням правом на її подання; а також у випадку, 

коли заявник не зазнав суттєвої шкоди. Так Суд визначає свою компетенції 

до тієї чи іншої справи.  

Таким чином, вирішення питання про сумісність індивідуальної 

заяви пов'язано з необхідністю аналізу окремих аспектів компетенції Суду 

ratione personae, ratione materiae, ratione temporis та ratione loci. 

При вирішенні справи, необхідно керуватись тим, що навіть при 

формальній відсутності обов'язкового характеру юридичних правил 

юриспруденції Суду для держав, останні, як правило, розуміють правову 

доцільність узгодження своєї судової практики чи внутрішнього 

законодавства з юриспруденцією Суду, враховуючи достатньо великий 

ризик опинитись врешті решт в ролі порушника конвенційних прав, 

відповідно по відношенню до якого передбачені відповідні санкції, тобто, 

так чи інакше, Суд володіє обов’язковою юрисдикцією. 

Положення самої Європейської конвенції закріпило надійний 

механізм із виконання рішення Суду та контролю за цим виконанням, 

зокрема стаття 46 (2) зазначає, що остаточне рішення Суду передається 

Комітетові Міністрів, який здійснює нагляд за його виконанням. У випадку 

якщо держава-відповідач не вживає належних заходів для виконання 

рішення Суду, Комітет Міністрів запрошує державу надати відповідні 

пояснення. У разі, якщо рішення Суду продовжує залишатись невиконаним 

на протязі тривалого часу, Комітет Міністрів приймає резолюцію стосовно 

вжитих державою заходів з метою показати, у якій мірі держава-

відповідач прагне виконати рішення Суду та які, принаймні попередні, 

заходи вона для цього вжила. Якщо і в цьому випадку держава продовжує 

не виконувати рішення Суду, Комітет Міністрів приймає вже більш 

жорстку резолюцію, закликаючи компетентні національні органи зробити 



 

 

77 

все можливе для виконання рішення. Тобто Комітет Міністрів відіграє 

ключову роль в контролі за виконанням рішень. 

Зростаючий тиск на систему Конвенції призвів до подальших зусиль 

щодо забезпечення довгострокової ефективності системи. Відправною 

точкою для цих нових зусиль стала Міністерська Конференція у м. Римі в 

листопаді 2000 року, яка відзначила 50-річчя з дати підписання Конвенції. 

Три основних напрямки, які взяті за орієнтир для покращення: 

• імплементація положень Конвенції на національному рівні; 

• ефективність процедур розгляду скарг в Європейському суді; 

• виконання рішень Суду та його контроль з боку Комітету міністрів. 

Серед перших результатів стало прийняття в грудні 2010 року нових 

методів роботи, які вступили в дію з 1 січня 2011 року, зокрема, спираючись 

на нову систему нагляду, підкреслюючи, зокрема, важливість винесення 

судових рішень, які розкривають важливі структурні проблеми, в тому числі 

пілотних рішень (CM/Inf/DH(2010)37 and CM/Inf/DH(2010)45 final). 

Після політичних врегулювань, які завершилися на Брайтонській 

конференції, яка відбулася в квітні 2012 року, було прийнято такі кроки. 

Керівному комітету з прав людини Ради Європи було доручено 

підготувати два проекти протоколів до Конвенції. Два протоколи були 

прийняті Комітетом Міністрів в 2013 році і в даний час відкриті для 

підписання і подальшої ратифікації. Протокол № 15 стосується, насамперед, 

принципу субсидіарності і межі відповідальності держави за виконаня 

положень Конвенції, певних критерів прийнятності скарг (зменшення 

терміну подачі скарг до суду, застосування критерію «істотних поневірянь» 

під час прийнятності скарги) і питання, пов'язані з Судом (вікові обмеження 

для суддів, відмова від юрисдикції на користь Великої Палати).Протокол № 

16 дозволяє найвищим судам і трибуналам держав-учасниць Конвенції 

просити Європейський суд виносити консультативні висновки з 

принципових питань, порушених у справі, які чекають розгляду у перших, у 
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зв'язку з тлумаченням або застосуванням права і свобод, закріплених в 

Конвенції. 

З метою фінансової підтримки спільних проектів, спрямованих на 

вдосконалення механізмів з виконання рішень Європейського суду на 

національному рівні, було створено в 2008 році Цільовий фонд з прав 

людини. 

Таким чином, зафіксовано й реально функціонує на практиці 

механізм виконання судових рішень Європейського суду з прав людини, 

а зафіксовані в документах міжнародні правові зобов'язання держави-

відповідача тягнуть за собою правові наслідки у сфері виконання рішень 

Суду.  
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РОЗДІЛ ІІІ.  

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 

ЛЮДИНИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

 

3.1. Принципи та зобов’язання держав, на яких базується 

виконання рішень Європейського суду з прав людини  

Імплементація положень Конвенції в національну правову систему 

має відбуватися на принципах, які відповідають духу та букві 

Європейської конвенції, а відтак враховуватися на законодавчому 

рівні
258

. Зокрема, дослідженню цих принципів були присвячені праці 

таких вчених як Джеремі Макбрайда, Жанеке Хегардса, Жозефа 

Флорена та інших, про що мова піде нижче.  

Отже, дослідивши праці вказаних вище вчених, серед вказаних 

принципів слід назвати принцип наявності мінімальних гарантій, який 

полягає в тому, що права і свободи людини, які зафіксовані в Конвенції, 

зобов'язують кожну державу гарантувати мінімум таких прав і свобод. 

На цей мінімум має орієнтуватися національна правова система. 

Розширення прав і свобод людини може відбуватися завдяки прийняттю 

Протоколів до Конвенції. Правова система кожної країни може 

додатково розширювати комплекс прав і свобод, що надаються 

громадянам, але не може встановлювати такий їх обсяг, який є меншим 

за мінімум, встановлений Конвенцією та Протоколами до неї
259

. Цей 

загальний принцип сформульований у ст. 53 Конвенції: «Ніщо в цій 

Конвенції не може тлумачитися як таке, що обмежує або порушує будь -

які права людини та основні свободи, які можуть гарантуватися  

Законом Високої Договірної Сторони або будь-якою іншою угодою, 

стороною якої вона є»
260

.  
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Таким чином, принцип мінімальних гарантій прав громадян має 

стосуватися будь-яких правових актів, які встановлюють гарантії 

щодо забезпечення європейських стандартів прав людини, включаючи і 

Конституцію України
261

. 

Важливим для розуміння всієї системи захисту прав громадян, що 

формується під впливом Європейського суду, є також принцип так 

званої ієрархічної обмеженості прав і свобод, який пов'язаний з певною 

ієрархією прав і свобод людини залежно від необхідності їх обмеження. 

Таке обмеження має відбуватися як у національних системах, так і в 

межах існуючої юриспруденції Європейського суду. Розглядаючи такий 

принцип, слід передусім зауважити, що за своєю правовою природою можуть 

існувати такі права і свободи людини, які обмежені необхідністю забезпечення 

національної безпеки, територіальної цілісності, громадської безпеки або 

необхідністю запобігання масовим заворушенням, охороні здоров'я та інше. 

Наприклад, свобода вираження поглядів може бути обмежена умовами 

національної безпеки чи умовами запобігання масовим заворушенням та 

інше
262

. Право на особисту свободу та недоторканність чи право на 

справедливий судовий розгляд теж може бути обмежене, але тільки певним 

колом дуже вузьких застережень
263

.  

Такі застереження можуть міститися в правовій системі кожної 

країни, але вони не можуть мати розширеного тлумачення. Існують також 

права і свободи, які закріплені в Конвенції, але які мають абсолютний 

характер і їх обмеження не може відбуватися пі за яких обставин. Наприклад, 

заборона катування має абсолютний характер і не може бути обмежена 

ніякими застереженнями в національній правовій системі
264

.  
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Таким чином, принцип ієрархічної обмеженості встановлює певну 

ієрархію прав та обов'язків громадян, які можуть мати різний характер 

застережень, а тому можуть по-різному включатися та реалізовуватися у 

національній правовій системі. Водночас принцип ієрархічної обмеженості 

зовсім не означає, що права існують у різному «тлумаченому середовищі» і 

тому можуть поділятися на більш важливі чи менш важливі. Юриспруденція 

Європейського суду не передбачає такого поділу і тому не допускає ніяких 

необгрунтованих обмежень прав і свобод людини, гарантованих 

Конвенцією. Тлумачення прав і свобод з погляду їх ієрархії має бути 

пов'язана з принципом мінімальних гарантій, які не допускають обмежень 

прав і свобод людини нижче мінімального рівня, встановленого в 

Конвенції
265

. 

Серед важливих принципів імплементації положень Конвенції у 

національну систему права є принцип лімітованої позитивності обов'язків 

держави. За загальним принципом, держава - учасниця Конвенції має 

утримуватися від втручання в певні сфери суспільного життя. Але це тільки 

певний щабель розуміння Конвенції. Принцип лімітованої позитивності 

передбачає додатково й обов'язок позитивно діяти певним чином. Така 

позитивна діяльність держави може бути до певної міри лімітована, але це 

не має відбуватися в рамках зобов'язань, які бере на себе держава-учасниця 

Конвенції. Інакше кажучи, держава зобов'язана формально в законодавчому 

порядку закріпити певні захисні механізми щодо прав і свобод особи, тобто 

держава має забезпечити реальність прав і свобод
266

. При цьому слід мати 

па увазі, що кожна держава бере на себе зобов'язання гарантувати кожному 

громадянину відповідний комплекс прав і обов'язків, і тому лише держава 

може виступати відповідачем у Європейському суді. Це зовсім не означає, що 
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держава звільняється від відповідальності за дії організації або приватних 

осіб, які діють у спосіб, що порушує права і свободи людини
267

. 

Відповідальність держави має місце тоді, коли держава не вжила 

належних заходів із метою запобігання порушенням прав і свобод людини з 

боку інших органів чи приватних осіб, а також у тих випадках, коли сталося 

фактичне порушення прав і свобод людини, але держава заздалегідь не 

спромоглася подбати про відповідні засоби захисту особи. Як приклад можна 

назвати правові акти держави, які обмежують свободу інформації чи 

встановлюють державну цензуру
268

. Такі акти, безперечно, будуть 

розглядатися Європейським судом як такі, що не відповідають зобов'язанням 

держави по Європейській конвенції. Водночас наявність приватної монополії 

в її різноманітних проявах, які дають можливість контролювати свободу 

вираження поглядів, із погляду Конвенції також буде порушенням 

позитивних зобов'язань держави, яка має забезпечувати відповідні права і 

свободи особи незалежно від того, ким вони порушуються. Як приклад, 

можна також навести положення ст. 8 Конвенції «Право на повагу до 

приватного і сімейного життя», у якій передбачено, що кожна особа має право 

на повагу до її приватного і сімейного життя, недоторканності житла й 

таємниці кореспонденції. Держава не може втручатися у здійснення цього 

права інакше, ніж згідно із Законом, і коли це потрібно в інтересах 

національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи 

моралі, або з метою захисту прав і свобод інших осіб. Для реалізації цих 

положень держава-учасниця Конвенції, крім того, повинна мати на 

національному рівні відповідні механізми захисту проти невиправданого 

втручання недержавних організацій чи установ в особисте життя. Якщо таких 
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механізмів немає, то можна констатувати, що держава не викопує своїх 

позитивних зобов'язань, які до певної міри можуть бути лімітовані
269

. 

Згадані принципи імплементації положень Конвенції мають 

універсальне значення і повинні враховуватися при вирішені будь-яких 

питань, особливо тих, які пов'язані із спорами публічно-правового 

характеру
270

. Водночас ці принципи є і принципами тлумачення самої 

Конвенції, що дає змогу зрозуміти логіку окремих рішень Європейського 

суду та судової практики в цілому. Складний юридичний механізм, який 

може ефективно застосовуватися лише внаслідок адекватного тлумачення 

положень Конвенції та прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини, має властивості динамічного розвитку, що слід враховувати при 

розгляді питань юриспруденції Європейського суду.  

А тепер перейдемо до зобов’язання держав, на яких базується 

виконання рішень Європейського суду з прав людини та механізму 

виконання судових рішень.  

Виконання рішень іноземних судів, у тому числі арбітражних та 

третейських судів, напряму пов’язано із регулюванням цих процедур на 

рівні міжнародних договорів та залежить від рівня існуючих політичних, 

економічних та зовнішніх зносин в цілому між державами, які приймають 

рішення стосовно доцільності укладення таких договорів
271

. 

Законна сила судового рішення обмежена територією тієї держави, 

судом якої воно ухвалено. Для визнання та виконання рішення за межами 

цієї держави необхідно пройти спеціальну процедуру. В науці під 

визнанням рішення іноземного суду розуміють поширення його дії на 

території іншої держави з дозволу останньої і ті правові наслідки, які тягне 

рішення суду держави визнання, що набрало законної сили. Виконання ж 

                                           
269

 Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні / За ред.. Оніщенко Н.М., Зайчук О.В. 

– К.: Юридична думка, 2007. – С.269-272. 
270

 Жеребцова Е.Е. Роль конституционного суда российской федерации в имплементации решений 

европейского суда по правам человека // Право и политика. - 2011. - № 1. - С. 61-68.  
271

 Муранов А.И. Исполнение иностранных судебных решений: Компетенция российских судов. – М.: 

Юридический Дом «Юстицинформ», 2002. -136 с 



 

 

84 

іноземного рішення означає реалізацію його шляхом застосування до 

боржника заходів державного примусу у виконавчому провадженні. 

Підставою для виконання іноземного рішення суду є процедура визнання. 

Вона вступає в дію на основі розпорядження суду тієї держави, на 

території якого вимагається виконання. 

Розгляд судами клопотань про визнання й виконання рішень 

іноземних судів та арбітражів є особливою формою взаємної правової 

допомоги, яка надається Україною та іншими державами-учасницями 

відповідних міжнародних договорів
272

. 

Згідно із ст. 81 Закону України «Про міжнародне приватне право» в 

Україні можуть бути визнані та виконані рішення іноземних судів у 

справах, що виникають з цивільних, трудових, сімейних та господарських 

правовідносин, а також рішення іноземних арбітражів та інших органів 

іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних і 

господарських справ, що набрали законної сили
273

.  

Правове регулювання визнання та виконання рішень іноземних судів 

в Україні здійснюється відповідно до розділу VIII ЦПК «Про визнання та 

виконання рішень іноземних судів в Україні». 

Визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що 

підлягає примусовому виконанню. Рішення іноземного суду (суду 

іноземної держави; інших компетентних органів іноземних держав, до 

компетенції яких належить розгляд цивільних чи господарських справ; 

іноземних чи міжнародних арбітражів) визнаються та виконуються в 

Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним 

договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою 

України, або за принципом взаємності. Якщо визнання та виконання 
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рішення іноземного суду залежить від принципу взаємності, вважається, 

що він існує, оскільки не доведено інше (ч. 2 ст. 390 ЦПК)
274

. 

Виконання рішень Європейського суду є унікальним правовим 

інститутом, відмінним від процедур, передбачених для виконання рішень 

національних судів, а також для визнання й виконання на території 

України рішень іноземних судів та іноземних недержаних установ.  

Порівнюючи рішення Європейського Суду з прав людини з 

рішеннями іноземних судів Євтушенко О.І. у своїй роботі зазначено, що 

вони не можуть перевірятись. Хоча, далі Євтушенко О.І. вказує, що деякі 

українські юристи вважають, що рішення Європейського Суду можуть 

перевірятись на їх відповідність не тільки міжнародним угодам, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а й на їх 

відповідність Конституції України. Це положення випливає зі ст. 8 

Конституції
275

, оскільки найвищою юридичною силою в Україні володіє 

саме Конституція, а не рішення міжнародних судів
276

.  

За ст. 55 Конституції України громадянам надано право звернення за 

захистом прав і свобод до міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, 

зокрема, до Європейського суду з прав людини. Отже, дана установа може 

вважатись наддержавною, але «механізм» виконання рішень цього 

міжнародного суду до цього часу не набув реальних ознак. Так, за п. 9 ч. 2 

ст. 17 Закону «Про виконавче провадження»
277

 підлягають виконанню 

рішення Європейського Суду з прав людини з урахуванням особливостей, 

передбачених Законом України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини»
278

. 
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Тому з огляду на міжнародні зобов'язання, передбачені 

Європейською конвенцією, установлено й особливі механізми реалізації 

його рішень як на міжнародному рівні через Комітет Міністрів та 

Парламентську Асамблею Ради Європи, а також на національному рівні 

через відповідні інституційні механізми. Виходячи із необхідності 

запровадження європейських стандартів у цій сфері, особливу увагу слід 

звернути на виконання рішень Європейського  суду
279

, 
280

, про що мова 

піде далі у нашій роботі.  

Виконання судового рішення починається з моменту прийняття 

Європейським судом так званого «остаточного» судового рішення, що 

передбачено ст. 44 Конвенції. Набуття рішенням статусу остаточного має 

суттєве юридичне значення, оскільки є юридичним фактом, який 

породжує для України обов'язки по виконанню судового рішення.  

З огляду на ефективність захисту прав і свобод людини в кожній 

судовій справі під час виконання судового рішення на державу-

відповідача можуть бути покладені різні зобов'язання.  

По-перше, це обов'язок держави-відповідача сплатити заявникові 

справедливу сатисфакцію, призначену відповідно до ст. 41 Конвенції. 

Суд, який визнав факт порушення, передбачає у своєму судовому рішенні 

справедливу сатисфакцію особі, яка стала жертвою такого порушення
281

.  

У відповідності до статті 46 Конвенції, Договірні сторони Конвенції 

зобов'язуються дотримуватись остаточних рішень Суду стосовно спорів, у 

яких вони брали участь. Це міжнародно-правове зобов'язання держави-

відповідача тягне за собою досить чіткі міжнародно-правові наслідки. 

Одним з наслідків, який випливає з прийнятого Судом рішення, є обов'язок 

держави-відповідача сплатити справедливу сатисфакцію, призначену 
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заявнику у відповідності до статті 41 Конвенції. В той же час, сплата 

призначеної Судом суми часто не є єдиним зобов'язанням держави, що 

випливає з рішення Суду. За результатами прийнятого Європейським судом 

рішення на державу може бути покладено зобов’язання сплатити 

справедливу сатисфакцію, вжити індивідуальних заходів з метою 

припинення порушення та відновлення прав заявника, а  також загальних 

заходів з метою недопущення порушень в майбутньому
282

. 

Європейський суд може у своєму рішенні передбачити повну 

справедливу сатисфакцію, навіть у випадку встановлення часткової 

сатисфакції відповідним законодавством держави-учасниці Конвенції 

за порушення прав людини. Також слід мати на увазі, що розуміння 

справедливої сатисфакції багато в чому залежить від постійної 

юриспруденції Європейського суду та переконання суддів щодо 

розміру, обсягів і способів такої сатисфакції
283

.  

Слід зазначити, що призначення конкретної суми грошової ком-

пенсації як справедливої сатисфакції автоматично не покладає на 

державу-відповідача обов'язку здійснити конкретні заходи з метою 

виправлення ситуації стосовно заявника, а також недопущення порушень у 

майбутньому. Водночас подвійний характер зобов'язань держави-

відповідача зафіксовано в судових рішеннях, що мають характер 

прецеденту й тому фактично є обов'язковими для держав, які викопують 

рішення Європейського суду. У рішенні в справі Scozzari and Giunta v. 

Italy від 13 липня 2000 p. Велика палата суду зазначила, що відповідно 

до ст. 46 Конвенції держава-відповідач має не тільки перерахувати на 

користь заявника призначену судом суму справедливої сатисфакції, а й 

вжити необхідних заходів загального чи індивідуального характеру, 

здійснення яких є необхідним у рамках внутрішньої правової системи з 
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метою покласти край виявленому правопорушенню та виправити наслідки 

такого порушення. Зрозуміло, що держава-відповідач може сама 

визначити характер заходів, які можуть бути вжиті щодо конкретного 

судового рішення.  

По-друге, зобов'язання держави, що порушила Конвенцію, може 

полягати в обов'язку вжити індивідуальних заходів на користь заявника 

з метою припинення протиправної дії або виправлення наслідків 

протиправного акту (restitutio in integrum)
284

. 

Однією з форм такого заходу індивідуального характеру може бути 

відновлення внутрішньої процедури, яка може дозволити переглянути 

остаточне рішення внутрішніх інстанцій, визнане Судом таким, що 

протирічить Конвенції, а отже виправити наслідки порушення прав 

заявника (справа "Відкриті Двері", Резолюція (96) 368). Слід зазначити, 

що хоча вжиття засобу у вигляді відновлення внутрішньої процедури є у 

практиці досить рідкісним явищем, він однак має дуже велике значення у 

контексті виконання рішення Суду, оскільки іноді цей засіб "restitutio in 

integrum" виявляється єдиним можливим засобом виправлення негативних 

наслідків порушення прав заявника, що визначається через повернення його 

в юридичний стан, який він мав до порушення Конвенції
285

.  

Важливим є те, що враховуючи відсутність в деяких державах 

законодавчих механізмів стосовно відновлення судової процедури, 

Комітет Міністрів розробив навіть спеціальну Рекомендацію № R(2000)
286

 

для держав-учасниць Конвенції, яка містить схематичний виклад 

процедури, якої могли б дотримуватись держави у випадку якщо вони 

повинні ініціювати в рамках національної правової системи перегляд 

раніше прийнятих рішень на виконання рішення Суду. Ця рекомендація 

була прийнята 19 січня 2000 року та не тільки нагадує державам-учасницям 
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Конвенції їх міжнародно-правові зобов'язання, що витікають зі статей 46 та 

41 Конвенції, але й акцентує їх увагу на тих випадках коли відновлення 

внутрішньої процедури було б найбільш ефективним засобом виконання 

прийнятого Судом рішення. Хоча ця рекомендація не має 

зобов'язуючого характеру, вона все ж таки активно використовується 

державами при вирішенні питання про вжиття заходів індивідуального 

характеру. 

Це положення знайшло відображення і в багатьох рішеннях Суду, 

зокрема, у справі «Ппаміхалопулос проти Греції» Суд зазначав: «Високі 

Договірні Сторони в принципі вільні у виборі засобів, шляхом використання 

яких вони слідуватимуть рішенню, у якому Суд визнав порушення. Ця свобода 

дій щодо способу виконання рішення відображає свободу вибору, пов'язаного 

з першочерговим зобов'язанням держав забезпечувати визначені Конвенцією 

права і свободи (ст. 1). Якщо природа Конвенції дозволяє restitutio in integrum, 

то держава-відповідач може сама Його виконати, оскільки у Суду немає ні 

таких повноважень, ні практичних можливостей для виконання restitutio in 

integrum. 3 іншого боку, якщо внутрішнє право не дозволяє - або дозволяє 

лише частково - компенсацію, то ст. 41 дозволяє Суду надати потерпілій 

стороні відшкодування, яке, як він вважає, буде адекватним»
287

. 

Зазвичай таке відшкодування означає відшкодування витрат, понесених у 

зв'язку з провадженням справи у Суді (в окремих випадках може йтися і про 

відшкодування витрат на провадження у національних судах), а також 

відшкодування матеріальної та нематеріальної шкоди, завданої заявникові 

встановленим порушенням права чи прав, гарантованих Конвенцією. Проте, 

трапляються випадки, коли Суд, констатуючи порушення, зазначає, що сама 

констатація порушення вже сама по собі є достатньою справедливою 

сатисфакцією
288

. 
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Залежно від обставин справи, виконання рішення в частині вжиття на 

користь заявника заходів індивідуального характеру може здійснюватись 

шляхом відновлення провадження, знищення інформації, отриманої з 

порушенням права на приватність, погашення судимості, скасування рішення 

про депортацію, прийнятого без урахування ризику нелюдського поводження 

у країні призначення, чи запровадження законодавства, яке не існувало 

раніше І яке надавало б право доступу до Суду
289

. 

Відновлення провадження у національних судах може бути ефективним 

відшкодуванням наслідків порушення Конвенції, спричинених 

несправедливим провадженням на національному рівні. Відновлення 

провадження може також надати можливість виправити рішення, прийняте на 

національному рівні та яке було визнане таким, що суперечить суті Конвенції 

(наприклад, заборона публікувати певну інформацію). Таким же чином, коли 

Суд вирішує, що вислання заявника з країни є чи може бути несумісним з Кон-

венцією, виконання рішення може вимагати перегляду рішення національних 

органів з тим, щоб заявник міг повернутись до відповідної країни або 

залишатись там, якщо депортація ще не була здійснена
290

. 

Незважаючи на те, що згідно статті 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» 

Конвенція та практика Суду є джерелом права в Україні, досить незначною є 

кількість справ щодо перегляду рішень національними судами внаслідок 

рішень Європейського суду, зокрема це стосується права на справедливий 

суд, що закріплений статтею 6 Конвенції
291

. Проте, такий перегляд можливий 

відповідно до положень двох кодексів: ст. 355 (2) Цивільного 
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процесуального кодексу
292

 та статті 111 (16) Господарського процесуального 

кодексу
293

, відповідно до положень яких підставою для подання заяви про 

перегляд судових рішень є встановлення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних 

зобов'язань при вирішенні справи судом.
294

.  

По-третє, судове рішення може містити зобов'язання держави-

відповідача вжити заходів з метою запобігання виникненню подібних 

порушень у майбутньому. Умовним терміном, що узагальнює такі заходи, є 

заходи загального характеру, які не є персоналізованими щодо конкретного 

заявника, а стосуються ситуації в цілому. Досить непростим завданням для 

держави є їх впровадження
295

, 
296

.  

На сьогодні, рішення Суду мають прямий ефекти майже в усіх 

країнах-членах Ради Європи. В результаті, опублікування та 

поширення серед національних судових органів рішень Суду та, при 

необхідності, їх неофіційне тлумачення компетентними внутрішніми 

органами могло б бути достатнім превентивним засобом загального 

характеру. 

Комітет експертів по вдосконаленню процедури захисту прав 

людини, створений в рамках Ради Європи, розробив цілий перелік заходів 

загального характеру, вжиття яких рекомендується державі-відповідачу з 

метою виконання прийнятого рішення Суду . 

Основним та найбільш істотним у цьому випадку є не лише 

невідповідність законодавства положенням Конвенції, але й проблема 
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застосування цих положень державою. Саме тому важливо враховувати та 

використовувати практику Європейського суду
297

. 

У такому випадку самі від судів кожної держави-учасниці залежатиме 

належний захист прав людини, закріплених Конвенцією. У багатьох 

державах-учасницях Європейської конвенції рішення Суду мають пряму дію, 

тобто на підставі яких можуть ініціюватися внутрішні розслідування дій 

органів влади та посадових осіб, які призвели до порушень прав людини, що 

на практиці є ефективним превентивним інструментом в сфері захисту прав 

людини. Також важливим у цьому розрізі є закріплена статтею 44 (3) 

Конвенції норма про те, що остаточне рішення Суду опубліковується
298

.  

Визнання державами-учасницями Конвенції прямої дії рішень Суду є 

винятком у міжнародному праві, який не зустрічається в практиці жодної із 

міжнародних судових інститутів.  

Доволі часто в державах-учасницях Конвенції найвищі судові органи 

(Верховні чи Конституційні суди), а не законодавчі органи влади, виконують 

вагому місію в запобіганні порушень прав людини
299

. Тому у нашому 

дисертаційному дослідженню варто буде зупинитися на дослідженні досвіду 

європейських держав у цьому аспекті.  

Досвід Словаччини. У справі Kadubec v. Slovakia
300

 заявник скаржився 

на відсутність закріпленої в Кодексі про адміністративне судочинство  

Словаччини можливості оскарження адміністративного штрафу у розмірі до 

2 тис. крон, що, в свою чергу, позбавлаляло права на справедливий суд 

(стаття 6 Конвенції). У цьому випадку, з метою виправлення існуючої 

ситуації, Конституційний суд Словаччини визнав порушення прав людини, 
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зокрема права на справедливе судочинство згідно статті 6 Європейської 

конвенції
301

.  

В результаті, визнано пряму дію рішень Європейського суду, а 

положення Кодексу про адміністративне судочинство таким, що не 

відповідало ні Конвенції, ні Конституції Словаччини, потребувало внесення 

змін
302

.  

Досвід Іспанії. У своєму рішенні Castels v. Spain
303

 Європейський суд 

розглядав справу щодо порушення прав на свободу волевиявлення та 

доступу до інформації, закріплених статтею 10 Конвенції. У рішенні 

Конституційного суду Іспанії було закріплено, що прецедентна практика 

Європейського суду має розглядатися як в якості засобу тлумачення прав та 

свобод людини, закріплених Конституцією Іспанії, так і такою, що має пряму 

дію
304

.  

Досвід Фінляндії. У Фінляндії, і досі йде багато дебатів в теоретичній 

площині про статус Конвенції, але в плані застосування судді призвичаїлися 

до Європейської конвенції. 

В зв’язку з великим масивом прецедентного права (скажімо, в 2002 

році було близько 800 остаточних рішень і понад 1000 рішень щодо 

прийнятності), в урядом Фінляндії були виділені кошти на переклад рішень, 

створено спеціальну комп‘ютерну базу даних і переклад останніх рішень у 

ній з‘являється приблизно у тижневий термін
305

. 

Досвід Швеції. Доволі цікавим для України є шведський досвід. 

Внаслідок чіткого розмежування між приватним та адміністративним правом 
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в правовій системі Швеції є доволі вузьке розуміння терміну “цивільні права 

та обов‘язки”. Тому багато адміністративних процедур, на думку шведів, не 

підпадали під дію статті 6 Конвенції про захист прав людини. Низка справ, 

які Швеція програла, спонукали парламент країни переглянути цю ситуацію. 

На відміну від правових систем з класичним прецедентним правом, 

європейська система захисту прав людини постійно пристосовується до 

нових суспільних відносин. Конвенція, 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 практика застосовувалася в інтересах забезпечення 

тлумачення Конвенції змінами в суспільстві і ситуації, що існує сьогодні
306

.  

Серед прикладів з практики Європейського суду можна назвати справу 

Бурдов проти Російської Федерації. Конвенція не містить жодного припису 

про пільги чорнобильцям; проте відповідні пільги передбачені національним 

законодавством. У такому разі повинні існувати гарантії забезпечення прав, 

тобто, якщо національне законодавство певної держави передбачає яке-

небудь право особи, то повинні існувати гарантії його виконання
307

.  

Узагальнюючи заходи загального характеру, можливо вказати на 

основні, що будуть зазначені нижче. 

Одним із заходів є вдосконалення законодавства та здійснення 

правових реформ, що потребує істотних фінансових та часових затрат. 

З іншого боку, найменш затратним із заходів є доведення рішень 

Європейського суду до уваги судів. Важливим є не захист прав людини під 

час звернення до Європейського суду, а належний захист цих прав ще на 

рівні національних судів. Місією національних судів має бути зменшення 

кількості заяв до Суду шляхом належного застосування положень Конвенції 

та практики цього суду. У доповнення, у них є можливості щодо 
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вдосконалення своєї діяльності. Наочним прикладом тут може слугувати 

положення статті 6 (1) Європейської конвенції, що закріплює право кожного 

на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 

строку, і виключно ти судом, який має бути незалежним і безстороннім
308

. 

Затягування провадження може бути з різих причин, однією з яких є 

недостатній штат суддів. Тому ця проблема має вирішуватися на державному 

рівні з метою оптимізації їх робочого часу. 

Ще одним заходом загального характеру є публікація рішення 

Європейського суду в офіційних вісниках для поінформування 

громадськості. Це найменш затратний спосіб, який, проте, сприяє кращому 

застосуванню положень Конвенції в державі.  

 

3.2. Проблеми виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини в Україні та інших країнах 

Держави-учасники Конвенції зобов'язуються виконувати рішення 

Європейського Суду з прав людини в справах, де вони є сторонами. В умовах 

глобалізації правових систем необхідно окреслити механізм виконання 

судових рішень Європейського Суду з прав людини.  

Комітет Міністрів здійснює нагляд та подає рекомендації країнам (у 

вигляді приватної або публічної резолюції) з вказівкою на дії та строки 

виконання рішення Європейського суду з прав людини. Отже, держава 

повинна без зволікань виконати рішення Європейського суду з прав людини 

та попередити можливі повторні правопорушення в майбутньому. Тобто 

проблеми виконання державою рішень Європейського Суду виникають саме 

на етапі здійснення сплати справедливої сатисфакції, вжиття заходів 
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індивідуального або загального характеру для запобігання новим, подібним 

порушенням
309

.  

За логікою проблеми виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини державою-учасницею слід класифікувати за ознаками, які бачимо на 

поверхні винесеного рішення: 

1. Проблеми, пов’язані з сплатою справедливої сатисфакції. 

2. Невиконання або часткове виконання заходів індивідуального 

характеру.  

3. Невиконання заходів загального характеру для запобігання новим 

порушенням.  

Але, для того, щоб виявити усі проблеми, з якими стикається 

Європейський Суд, Кабінет Міністрів та країни-учасниці в ході виконання 

рішень, необхідно, перш за все, дослідити усі неточності та порушення 

встановленого порядку. А також вивчити практику виконання рішень та 

знайти невідповідність встановленим правовим нормам.  

Найбільш проблемним моментом на шляху виконання державою 

рішень Європейського Суду з прав людини можна назвати суперечливість 

внутрішнього національного законодавства. 

На даний момент слід привести у відповідність найбільш актуальні і 

чисельні за кількістю судових розглядів правові відносини. Нормативно-

правові акти різних галузей права в країні досить часто мають суперечливий 

характер. У зв’язку з цим виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини та попередження подальших аналогічних справ ускладнюється, існує 

неможливість перегляду судових рішень національних судів, що набрали 

законної сили, з метою усунення порушень, констатованих Європейським 

Судом. 

Прикладом може бути рішення Європейського Суду у справі «Шофман 

проти Росії»
310

. Шофман дізнався про те, що він не є біологічним батьком 
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дитини, яка народилася в період шлюбу. Шофман подав заяву про 

розлучення і про скасування батьківства. Суд Російської федерації ухвалив 

рішення про розірвання шлюбу Шофмана, присудили йому аліменти на 

дитину. Європейський Суд визнав порушення прав Шофмана. Відповідно, 

необхідно скасувати судові рішення Росії у питанні сплати аліментів на 

утримання дитини. Проте, ці заходи не можуть бути реалізовані, оскільки в 

Цивільному процесуальному кодексі Російської Федерації відсутні норми, 

що дозволяють переглянути рішення російських судів у зв'язку з винесенням 

постанови Європейського Суду
311

. 

Отже, для подолання існуючої проблеми потрібне формування 

системного підходу до вжиття заходів індивідуального характеру і 

поширення такого підходу серед правозастосовних органів країн
312

. 

Іншу складову загальної проблеми виконання державою рішень 

Європейського Суду з прав людини можна сформулювати наступним чином - 

немає єдиного для всіх країн-учасниць механізму виплати грошової 

компенсації та усунення порушень норм національного права
313

. 

У кожної держави передбачений свій (або взагалі відсутній) механізм 

виконання рішень Європейського Суду з прав людини. Питання зрозуміле та 

завжди вирішується стосовно виплати грошової компенсації. Але найбільш 

важливими є зобов'язання по досягненню певного результату – 

попередження подібних порушень в майбутньому
314

. 
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Відносно виплати компенсацій необхідно на законодавчому рівні 

врегулювати механізм виплати компенсацій. Визначити відповідальний 

владний орган, який проводитиме в найкоротші строки виплати з державного 

бюджету на підставі рішення Європейського Суду. 

В той же час, Ніколаєв А. М. стверджує, що нині практично не існує 

проблем з виплатою державою грошової компенсації заявникам відповідно 

до рішень Європейського Суду. Автор робить висновок про те, що деяким 

країнам вигідніше платити компенсацію, ніж займатися реформуванням 

судової системи та зміною державної політики по виконанню рішень 

Європейського суду
315

. 

Пряма дія рішень Європейського Суду з прав людини полягає в тому, 

що рішення не обмежується напрямком лише однієї конкретної країни. Усі 

країни-учасниці повинні запроваджувати в свої правові системи ті норми, які 

були затверджені
316

. Прикладом можуть бути країни, у яких добре 

організовані судові системи. Рішення Європейського Суду для будь-якої 

країни впливає на зміни в законодавстві найбільш-розвинутих в правовому 

плані країн , що відбувається на усіх рівнях судової системи, включаючи 

суди першої інстанції
317

. В таких країнах порушення не повторюються, що 

автоматично призводить до вдосконалення правової системи та зменшує 

навантаження на Європейський Суд з прав людини, що дає йому можливість 

приділяти більше уваги вирішенню спорів з інших, не менш важливих, 

питань. 

Загальнозначущою є проблема визначення розумних строків виконання 

рішень Європейського суду з прав людини. 
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Несвоєчасне реагування державних органів найчастіше призводить до 

затягування виконання рішень Європейського суду з прав людини. 

Прикладом можуть бути рішення Європейського суду у справах «Войтенко 

проти України» (рішення від 29.06.2004 p.), «Паскал проти України» 

(рішення від 15.09.2011 р.), «Буров проти України» (рішення від 17.03.2011 

р.), «Коробов проти України» (рішення від 21.07.2012 p.), «Іззетов проти 

України» (рішення від 15.09.2011 p.), «Тодоров проти України» (рішення             

від 12.01.2012  p.), «Балицький проти України» (рішення                                      

від 03.11.2011 р.)
318

. 

Наприклад, Франція неодноразово була засуджена Європейським 

Судом з прав людини за надмірну тривалість цивільних судових процесів
319

, 

320
, 

321
, 

322
, 

323
, а також за безрозсудно тривале утримання під вартою. Підхід 

Франції до виконання рішення у справі «Рамірес Санчес проти Франції»
324

 

представляється дуже цікавим. Заявник, засуджений за тероризм, упродовж 

багатьох років утримувався в поодинокій камері. Європейський Суд з прав 

людини побачив в такому поводженні порушення статті 13 Конвенції, 

оскільки заявник не міг оспорити перед судом рішення про заміну 

одиночного ув'язнення. Прем'єр-міністр підписав декрет про поправки до 

внутрішнього розпорядку пенітенціарних установ, яким реформувалася 
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процедура утримання ув'язнених в поодинокій камері
325

, проте цей декрет 

був анульований рішенням Державної ради, в якому зазначалося, що 

Прем'єр-міністр не може реформувати дану процедуру, оскільки 

законодавцем не були прийняті норми, які дозволяють ув'язненим 

оспорювати їх утримання в поодинокій камері і продовження одиночного 

ув'язнення.  

Основними причинами, які мають значний вплив на строк виконання 

рішень Європейського суду з прав людини є наступні (дві основні причини): 

1. Відсутність коштів у відповідача.  

У справі «Войтенко проти України»
326

 та «Гніцевич проти України»
327

, 

уряд зазначив, що рішення залишилися невиконаним через відсутність 

бюджетних коштів. Затримка виконання складає 3 роки та понад 7 років. У 

зв’язку з цим Європейський суд з прав людини підкреслив, що не 

передбачивши таких асигнувань протягом трьох і більше років, держава-

відповідач не виконала своїх зобов’язань за ст.6 § 1 Конвенції. 

Одним із прикладів в Україні щодо виростання усіх внутрішніх засобів 

захисту є справа Dubenko v. Ukraine
328

.  

Питання стояло в затримці протягом трьох років виплати заробітної 

плати та відсутності компенсації з боку держави за цей період, коли пан 

Дубенко працював на шахті та не отримував жодних коштів. Коли заявник 

подав позов до національного суду та його було задоволено, проте державна 

виконавча служба зволікала із виконанням рішення національного суду. 

Саме таке зволікання і стало предметом розгляду в Європейському 

суді. 
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Захист з боку представника України базувався на тлумаченні статті 35 

Конвенції, яке стосувалося критеріїв прийнятності заяви, одним з яких було 

вичерпання національних засобів, які, як стверджувалося, заявник не 

вичерпав. 

Проте, Європейський суд, посилаючись на попередню послідовну 

практику
329

 
330

, визнав, що держава надала неефективні засоби внутрішнього 

захисту та порушила статтю 6
331

 та статті 1 Протоколу № 1 Європейської 

конвенції
332

, з урахуванням чого має бути виплачена справедлива 

компенсація. 

Як висновок, ця справа є наочним прикладом щодо необхідності 

сторення в Україні належної інституційної системи засобів захисту прав 

людини, забезпечення доступу до неї та уникнення розгляду Європейським 

судом справ стосовно недостатності внутрішніх засобів захисту прав 

людини, зазначених в статті 35 Конвенції.  

2. Недосконалість законодавчого механізму виконання рішення.  

Лагута В.О. зазначає, що причинами порушення строків судового 

розгляду може бути порушення строків відкриття провадження, призначення 

і проведення судового засідання, призначення справи до розгляду, 

безпідставні численні відкладення розгляду справи, порушення строків 

виконання судових рішень, перерви в судових засіданнях у зв’язку із 

затримкою надання або збирання доказів з боку держави, затримки з вини 

канцелярії суду або інших адміністративних органів, відстрочки, пов’язані з 

передачею справ з одного суду до іншого, затримки, пов’язані з доведенням 
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рішень суду до відома сторін, а також з підготовкою та проведенням 

перегляду справ 
333

.  

Кочетов В. І. проаналізував практику Європейського суду з прав 

людини і прийшов висновку, що порушення розумного строку виконання 

рішень викликане проблемами судової практики, серед яких слід виділити 

основні: 1) невжиття судом заходів для забезпечення присутності учасників 

судового провадження (свідків, відповідачів, експертів); 2)  надто тривалі 

перерви між судовими засіданнями без поважної причини; 3)надмірна 

тривалість судових експертиз та невжиття судом заходів для належного їх 

здійснення; 4) невиправдана тривалість розгляду справ апеляційних та 

касаційних скарг у судах вищих інстанцій 
334

. 

Важливим завданням для України є запровадження надійного 

механізму забезпечення додержання розумних строків при виконанні рішень  

Європейського суду з прав людини. 

В числі проблем, однією з найбільш складних і таких, які підривають 

авторитет міжнародного співтовариства є відсутність механізму додаткової 

відповідальності держав-порушників.  

Тому серед проблем виконання судових рішень Європейського Суду з 

прав людини слід зупинитися на ігноруванні рішень та невиконанні судових 

рішень взагалі. Така ситуація має місце тому, що немає дієвих механізмів 

накладання додаткової відповідальності (покарання) порушників.  

Тут, в якості прикладу, можна зупинитися на розгляді провадження у 

справі Kaysin and others v. Ukraine
335

, яке було закрито Судом 3 травня 2001 

року у зв’язку з укладенням мирової угоди між заявниками та Урядом.  
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Відповідно до обставин справи 13 заявників, усі громадяни України, 

працювали на вугільній шахті, що була державною власністю.  

Заявники оскаржували в Суді невиконання рішення Червоноградського 

районного суду Львівської області про визнання за ними права на пенсії по 

інвалідності та стягнення відповідних сум з роботодавця (ч. 1 ст. 6 

Конвенції)
336

. 

Проте, лише через відповідне звернення Урядового уповноваженого у 

справах Європейського суду з прав людини на адресу Прем’єр-Міністра 

України стосовно можливого винесення рішення Суду на користь заявників, 

було укладено мирову угоду, за якою Уряд України зобов’язався сплатити 

кожному із заявників належні суми пенсій по інвалідності та додатково 5 000 

гривень як компенсацію. Першому заявнику Уряд зобов’язався виплатити 23 

000 гривень компенсації. 

Немаловажною є проблема ефективності і доступності національних 

засобів правового захисту. В деяких випадках, держава-відповідач 

посилається на той факт, що заявник не використав усі внутрішні 

(національні) засоби правового захисту. У зв’язку з цим Європейський суд з 

прав людини вимагає від держави доведення факту існування, ефективності і 

доступності таких національних засобів захисту.  

Зокрема, справа Guillemin v. France стосується незаконної 

експропріації власності, що стало підставою заяви до Європейського суду
337

. 

У справі Keegan v. Ireland Європейський суд звернув увагу на міру 

ефективності внутрішніх засобів захисту прав людини, зокрема ефективність 

використання прецедентної практики судів в Ірландії
338

.  

Навіть, якщо Європейський суд, посилаючись на статтю 35 (1) 

Конвенції, відмовляє завнику та не бере справу до розгляду до того, коли 
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було вичерпано всі національні засоби юридичного захисту, після їх 

вичерпання заявник завжди отримує своє право захистити свої права в 

Європейському суді
339

. 

Вивчаючи досвід європейських держав щодо засобів захисту прав 

людини, можна вжити необхідних кроків для покращення ситуації в Україні 

шляхом вдосконалення законодавства. 

Також слід розглянути прецеденти несвоєчасної виплати або невиплати 

присудженої компенсації великого розміру та виділити їх у окрему проблему. 

Вона може бути у формі відшкодування морального чи майнового 

збитку через здійснення грошової виплати. Отже, виплата визначеної 

Європейським судом суми відбувається без зайвих зусиль. Але на практиці 

відомі випадки, коли розміри компенсації складали величезні суми. 

Розглянемо справи про компенсацію великих сум та механізм забезпечення 

виконання рішень Європейського суду. 

Європейський Суд з прав людини ухвалює рішення, а країна-відповідач 

повинна виплатити суму компенсації заявникові на протязі трьох місяців. У 

разі порушення державою здійснення своїх зобов’язань протягом трьох 

місяців, - тоді йде нарахування додаткових відсотків. 

Існують лише кілька виключень щодо проблем з виплатою 

справедливої компенсації державами. Одним з таких прикладів стосовно 

невиплати є справа Andrasdis v. Greece 1994 року
340

. В рішенні 

Європейського суду значилося про порушення статті 1 Протоколу № 1 та 

містилося зобов’язання сплати Грецією справедливої компенсації. Розмір цієї 

сатисфакції складав 30 мільйонів доларів та серед інших виплат є 

найбільшою в історії Європейського суду
341

. 
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У цій справі йшлося про порушення Грецією прав компанії «Стран» і її 

єдиного акціонера Стратіса Андріадіса, які в 1972 році, під час дії в Греції 

військової диктатури, уклали з державою контракт на спорудження 

нафтопереробних заводів і вклали в грецьку економіку великомасштабні 

інвестиції на підставі цього контракту.  

Після зміни влади в Греції, прийнято рішення розірвати договір. Проте, 

вказаний договір містив арбітражне застереження. В результаті, арбітражним 

рішення на державу було покладено зобов’язання здійснити виплату 

справедливої компенсації за нанесену шкоду. Жодні спроби оскаржити 

арбітражне рішення, через подання апеляції в судах загальної юрисдикці, так 

і не завершилися успіхом. Після невдалих спроб із апеляцією, Грецією було 

вжито двох заходів: по-перше, подано касацію до Верховного суду; по-друге 

прияйнто закон зі зворотною дією, який забороняв застосування 

арбітражного застереження в договорах. Такі кроки мали позитивний 

результат, що знайшло своє відображення в рішенні Верховного суду, який 

задовольнив касацію уряду Греції. 

На такі дії було подано клопотання до Європейського суду з прав 

людини. Під час розгляду заяви щодо її прийнятності було зазначено про 

порушення одразу двох статей Європейської конвенції: порушення частини 1 

статті 6 внаслідок втручання законодавчої влади в судову процедуру на 

останньому етапі розгляду з метою вирішення справи на користь держави; 

порушення статті 1 Протоколу № 1 внаслідок недотримання державою 

справедливої рівноваги між інтересами суспільства і інтересами захисту 

майнових прав приватної особи. 

Як вже зазначалося, сума компенсації, разом із судовими витратами, 

склала 30 мільйонів доларів. 

Проте, такий розмір компенсації був занадто великий для своєчасної 

виплати з боку Греції, тому виконання рішення відтерміновувалося. Комітет 

Міністрів Ради Європи, як офіційний орган з контролю за виконанням рішень 

Європейського суду, довгий час не реагував на невиконання Грецією 
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рішення. Через півтора роки після рішення Суду Комітет міністрів 

відреагував на фактичне невиконання державою-відповідачем рішення та 

було ухвалено резолюцію про негайну виплату грошової компенсації в 

повному розмірі. Проте, після тривалої паузи, було здійснено ряд жорстких 

політичних заяв та кроків, направлених на виконання вищезазначеного 

рішення. Через декілька місяців грошова компенсація була виплачена. В той 

же час Комітет міністрів проконтролював, щоб розмір виплаченої грошової 

суми був збільшений з метою відшкодування втрати реальної вартості 

компенсації внаслідок майже дворічної затримки у виплаті. 

Іншим прикладом є справа Loizidou v. Turkey
342

, в якій була також 

зазначена компенсація матеріальних збитків за військові дії турецьких сил в 

Північому Кіпрі 1974 року.  

Пані Лоізіду в результаті інтервенції була вимушена залишити свої 

землі в північній частині Кіпру. Вона подала до Європейського суду скаргу 

на порушення статті 1 Протоколу № 1 із-за існуючих з вини Туреччини 

перешкод до володіння її власністю
343

.  

Сума компенсації складала 800 000 доларів, з урахуванням також 

моральної компенсації та витрат на судове провадження. 

Навіть за результатами прийнятого рішення Європейським судом, 

Туреччина відмовлялася від його виконання, посилаючись на необхідність 

врегулювання політичної ситуації в Кіпрі в цілому. 

Через рік Комітет міністрів в публічній резолюції заявив, що позиція 

Туреччини розходиться з рішенням Суду, а згодом ухвалив другу резолюцію 

і заявив, що відмова виконати рішення Суду є безпрецедентною і демонструє 

відкрите недотримання Туреччиною її міжнародних зобов'язань як держави-

учасника Конвенції і як держави-члена Ради Європи. Ураховуючи обставини 
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справи, Комітет Міністрів кілька разів звертався до уряду Туреччини з 

вимогою виконати рішення Європейського суду. 

Отже, ми бачимо, що фактично країна може відмовитися від виконання 

рішення Європейського суду з прав людини. 

Найболючішою для світової правової системи проблемою виконання 

рішень є ігнорування на рівні держави рішень Європейського Суду з прав 

людини.  

Як зазначає Ніколаєв А. М. 
344

 з урахуванням позиції деяких держав 

(наприклад, Російської Федерації
345

, 
346

, 
347

), для ефективного виконання 

рішень Європейського Суду необхідно запровадити інструменти дії на 

державу з боку Ради Європи. Відповідно до ч. 2 ст. 46 Європейської 

конвенції, нагляд за виконанням рішень покладено на Комітет міністрів Ради 

Європи, яка стежить не лише і не стільки за своєчасною і повною виплатою 

компенсації заявникам, але і за заходами індивідуального і загального 

характеру, що робляться державою. 

У справі «Хорнсбі проти Греції» два британських підданих, що 

мешкають на острові Родос в Греції, скаржилися до Європейського суду на 

невиконання грецькою владою рішень внутрішніх судів. Навіть у випадку 

винесення судових рішень із задоволенням інтересів позивачів щодо дозволу 

на відкриття школи англійської мови, органи влади вперто відмовлялися 

виконувати рішення
348

. У клопотанні до Європейського суду заявниками 

обґрунтовувалося порушення статті 6 Конвенції (право на справедливе 

судочинство), яке вбачалося в діях адміністративних органів.  
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Також в міжнародній практиці зустрічаємо проблему регламентації 

індивідуальних заходів по відношенню до заявника. 

Можливі наслідки для заявника, які не можуть бути виправлені тільки 

виплатою компенсації
349

. До таких наслідків слід віднести: 

- відновлення провадження у справі; 

- знищення інформації, неправомірно зібраної, порушуючи право на 

приватне життя; 

- відміна рішення про депортацію; 

- інші. 

У таких випадках Європейський Суд дає уточнене визначення 

системним проблемам знайдених порушень, а також дає вказівки про вжиття 

конкретних заходів на виконання рішення. 

До таких заходів можна також віднести: знищення поліцією усіх 

матеріалів або таких, які використовувалися для оперативних цілей, що 

містять інформацію, отриману з порушенням права на приватне життя, 

визнання Церкви, яку не визнавали в країні порушуючи законодавство 

(справа Бессарабської митрополії та інших проти Молдови), прийняття 

законодавчого акту, який надає доступ до суду (справа Святих монастирів 

проти Греції). 

Окремо слід зупинитися на проблемі перевантаження національної 

судової системи країни. 

Порушення строків виконання рішень може бути викликано великою 

кількістю справ в судовій системі країни. Але країна повинна вжити усіх 

можливих заходів для найшвидшого усунення цих недоліків. Тільки в такому 

разі Європейський суд буде вважати дану ситуацію не порушенням вимог 

Конвенції. 

15 жовтня 2009 р. у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» 

(заява № 40450/04) було ухвалене рішення Європейського щодо України, 
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яким державні органи України були зобов’язані вирішити системну 

проблему невиконання і затримок виконання рішень національних судових 

органів. У рамках розгляду справи по суті було встановлено порушення п. 1 

ст. 6 Європейської конвенції в частині відсутності доступу до правосуддя, 

порушення ст. 1 Протоколу № 1 до Європейської конвенції, порушення ст. 13 

Європейської конвенції. Справедлива сатисфакція склала 2 500 євро у 

рахунок компенсації нематеріальної шкоди, 174 євро у рахунок компенсації 

інфляції, 1 740 євро у рахунок компенсації витрат і видатків
350

. 

За результатами даного пілотного рішення Європейського суду у справі 

«Юрій Миколайович Іванов проти України» Україна не прийняла потрібних 

заходів загального характеру з вирішення питань невиконання на 

національному рівні. Суд зазначив, що близько 1 000 нових подібних скарг 

було подано в Європейський суд з 1 січня 2011 р. Відповідно, Суд 

постановив відновити розгляд скарг із аналогічних питань
351

. 

Погоджуємося з думкою Лагути В.О. про те, що в Україні потрібно 

розробити та прийняти закон про порушення розумних строків розгляду 

справи, який закріпить на законодавчому рівні поняття «розумний строк», а 

також надасть вичерпний порядок оскарження винних дій суддів, які 

призвели до затягування справи. В той же час, слід  зазначити розміри 

компенсації за порушення права особи на справедливий судовий розгляд у 

розумний строк. 

Існує також внутрішня проблема на рівні Європейського Суду з прав 

людини - збільшення навантаження (кількості скарг), що надходять до 

Європейського суду з прав людини. 

Завершуючи розгляд проблем виконання рішень Європейського суду з 

прав людини, слід звернути увагу на те, що з кожним роком навантаження на 

даний судовий орган зростає, що з часом призведе до неможливості 
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виконання покладених на нього функцій. Як наслідок, що на даний момент 

має місце в судових системах ряду країн, можливий занадто тривалий, до 

кількох років, розгляд скарг за вельми серйозними порушеннями прав 

людини. І якщо існуюча система не буде реформована, відбуватиметься 

лавиноподібне зростання кількості справ, які неможливо буде вирішити 

своєчасно. На даний момент регламентовані зміни в діяльності 

Європейського суду з прав людини, внесені в правило 41 Регламенту. 

Запроваджено черговість розгляду справ. Визначені скарги, прийнятність 

яких викликає сумніви та очевидно неприйнятні скарги
352

. Така класифікація 

дає можливість залишати без розгляду ряд справ, що буде заощаджувати 

ресурс Європейського суду з прав людини для вирішення найбільш важливих 

справ. За загальним правилом справа, що належить до вищої категорії, буде 

розглянута раніше справи, що належить до нижчої категорії. 

Метою нових правил є забезпечення більш швидкого розгляду 

важливих справ і провідних справ, що зачіпають системні проблеми, здатні 

породити велику кількість нових скарг. Низький пріоритет отримують 

повторювані справи, тобто справи, пов’язані із системними проблемами, уже 

виявленими Судом в рамках пілотних рішень. Найбільш 

низькопріоритетними є справи, пов’язані зі зверненнями, які явно не 

відповідають критеріям прийнятності
353

. 

Така ситуація може негативно вплинути на усю загальносвітову судову 

систему. Кожна країна буде обирати пріоритетні справи для розгляду і 

залишатиме частину скарг не вивченими та не розглянутими. І в своїх діях 

будь-яка країна зможе посилатися на діяльність Європейського суду з прав 

людини, де застосовується саме така практика. Тому Європейському суду з 

прав людини слід шукати інші дієві механізми вирішення проблеми 
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накопичення справ та контролю за виконанням рішень, а також 

найшвидшого шаблонного усунення існуючих протиріч
354

.  

Підводячи підсумок, на основі вивченого теоретичного та 

опрацьованого практичного матеріалу, можемо запропонувати власну 

класифікацію проблеми виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини державами-учасницями Конвенції, у тому числі України (автор 

нижче детальніше зупиниться на аналізі цих проблем в Україні):  

1. Суперечливість внутрішнього національного законодавства держави-

учасниці Європейської конвенції (Прикладом є рішення Суду «Шофман 

проти Росії». В Україні, наприклад, є суперечливими положення ч. 3 ст. 10 

Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» та розділу IX ЦПК). 

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). 

3. Недосконалість законодавчого механізму виконання рішення (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»). 

4. Відсутність механізму додаткової відповідальності держав-

порушників.  

5. Недостатність ефективності і доступності національних засобів 

правового захисту.  

Підводячи підсумок, слід наголосити, що необхідно чітко визначити та 

закріпити в законодавстві строки для перегляду національних законодавчих 

актів відповідно до прийнятого рішення Європейського Суду.  

Наприклад, не пізніше 3 місяців для підготовки нового законопроекту, 

або внесення змін і доповнень до існуючого нормативно-правового акту та 
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розгляду Верховною Радою України. В той же час, в позачерговому порядку 

слід вносити зміни до законодавчих актів, які напряму стосуються 

загальновизнаних прав і свобод людини.  

Якщо після закінчення обумовленого строку законодавчим органом 

державної влади не будуть вжиті необхідні заходи, застосовується механізм 

підвищеної відповідальності. 

3.3. Механізм виконання рішень Європейського суду з прав  

людини, передбачений в Україні – шляхи вдосконалення 

Європейська конвенція не встановлює чітко визначеного механізму 

виконання рішень Європейського суду з прав людини, який був би 

однаковим та обов'язковим для застосування усіма державами - 

учасницями Конвенції. Такий механізм встановлюється національним 

правом кожної окремої держави або взагалі може бути не передбачений 

національним законодавством. 

В Україні ситуація є унікальною, оскільки це єдина держава, яка 

врегулювала питання виконання рішень Суду через відповідний Закон 

України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини»
355

 (далі - Закон). Крім того, його 

застосування визначено відповідною Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про заходи щодо реалізації Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 31 

травня 2006 р. № 784. 

Проте, незважаючи на прийнятий Закон, в Україні все ще 

залишаються невирішеними проблеми як виконання рішень, так і 

застосування практики Суду. Якщо подивитися статистику Комітету 

Міністрів Ради Європи, органу, який наглядає та контролює за 

виконанням рішень Європейського суду, – то 900 рішень по суті 

продовжують перебувати на контролі. Із них 736 рішень – «посилений 
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контроль». Це означає, що понад 95% рішень, які прийняті щодо 

України, досі не виконані
356

.  

Станом на 30 листопада 2014 року на розгляді в Європейському 

суді перебувало загалом 71600 справ проти держав-сторін Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод (станом на 31 грудня  

2013 року – 102 750). З них 13 600 справ проти України, що складає 

13,3% від загальної кількості справ (станом на кінець 2013 року – 

13,3%). 

У порівнянні з іншими державами Україна перебуває на 

четвертому місці після Росії, Туреччини
357

 
358

, та Італії за кількістю 

справ, які перебувають на розгляді Європейського суду.  

У 2014 році Європейський суд направив Уряду України 101 справу 

проти України, в яких запропонував Уряду України висловити його 

позицію. Крім того, було надіслано 3 пропозиції щодо вступу Уряду 

України у якості третьої сторони. 

Окрім цього, у 2014 році Єсропейський суд надіслав Уряду 

України більше 500 справ, які відносяться до категорії справ, що 

розглядалися у «пілотному» рішенні по справі «Юрій Миколайович 

Іванов проти України»
359

 щодо тривалого невиконання рішень 

національних судів та подано позицію Уряду щодо 543 таких справ. 

Також Уряд України направив до Європейського суду зауваження 

у 99 справах; 102 відповіді на вимоги заявників щодо справедливої 

сатисфакції; 3 односторонні декларації щодо дружнього срегулювання; 

інформацію у 9 справах за скаргами осіб проти України та Російської 
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Федерації; а також подав 3 міждержавні заяви України проти Російської 

Федерації та доповнення до неї. 

У 2014 році Європейським судом було розглянуто 92 справи проти 

України. За результатами розгляду справ Європейський суд постановив:  

- 40 рішень щодо суті скарг, з них у 7 рішеннях Європейським 

судом було встановлено відсутність ознак одного чи декількох із 

стверджуваних заявниками порушень та/або визнано відповідні скарги 

заявників частково неприйнятними; 

- 8 рішень щодо дружнього врегулювання справ щодо 32 заяв; 

- 21 рішення про схвалення умов односторонніх декларацій Уряду 

щодо 58 заяв; 

- 23 ухвали про припинення провадження у справах у зв’язку з 

неприйнятністю скарг або у зв’язку з тим, що після представлення 

Урядом відповідних позицій щодо скарг заявників, останні перестали 

підтримувати свої заяви. 

Також зазначаємо, що в 40 рішеннях Європейського суду, в яких 

було констатовано порушення Україною положень Конвенції, заявники 

вимагали компенсацію на загальну суму близько 870 737 232,19 євро. 

Після розгляду справ з урахуванням позицій Уряду Європейським судом 

було зобов’язано Україну сплатити близько 46  738 812,53 євро. Таким 

чином, було відхилено вимоги заявників на суму 819 598 025,66 євро, що 

складає 95,3%
360

. 

Практика виконання судових рішень свідчить, що незалежно від того, чи 

існує національне законодавство з питань виконання рішень Європейського 

суду, чи відповідні норми в національній правовій системі відсутні, 

обов'язок виконання судових рішень є невідворотним і не може залежати від 

етапу правової системи країни, що відповідає ст.2 Закону. 

                                           
360

 Щорічний звіт про результати діяльності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з 

прав людини у 2014 році. -[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/9329  

http://www.minjust.gov.ua/9329


 

 

115 

У згаданому законі України в Преамбулі встановлено, що він регулює 

відносини, які виникають у зв'язку з обов'язком держави виконати рішення 

Європейського суду з прав людини у справах проти України, а також у 

зв'язку з необхідністю усунення причин порушення Україною Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод та Протоколів до неї, а також у 

зв'язку з впровадженням в українське судочинство та адміністративну 

практику Європейських стандартів прав людини. Метою регулювання цих 

відносин відповідно до згаданого закону є також створення передумов для 

зменшення кількості заяв до Європейського суду з прав людини проти 

України. 

На думку Фурси С.Я. та Фурси Є.І., в основу діяльності держави згідно 

з цим Законом покладено не відновлення прав особи (майнових або 

немайнових), а просто виконання рішення та застосування практики 

Європейського суду з прав людини
361

.  

У цьому Законі відсутній зв’язок між відшкодуванням матеріальної 

шкоди та відновленням попереднього юридичного стану, оскільки у пункті 

«а» ч. 2 ст. 10 Закону міститься формулі «відновлення настільки, наскільки 

це можливо...», проте посилання на неможливість відновити попередній 

юридичний стан - це вже підстава вимагати компенсацію за нанесене 

немайнову шкоду. Тому при виконанні Рішення Європейського суду 

потрібно не просто формально його виконати, а докласти усіх зусиль для 

відновлення порушеного права людини. Саме тому перегляд рішень судів 

різних інстанцій згідно зі ст. 358 ЦПК має здійснюватися щодо всього 

рішення (автор – підкр. наше), а не в частині, а це прямо впливає на 

можливість відновлення майнових та немайнових прав
362

. 

Закон України «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини», по-перше, поширюється на виконання 
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остаточних рішень Європейського суду з прав людини у справах проти 

України, якими встановлені порушення Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод.  

Остаточне рішення Європейського суду – це статус Рішення після 

набрання ним законної сили. На жаль, це питання не регламентовано у Законі, 

але воно має сприйматися відповідно до ст. 44 Європейської Конвенції, а саме: 

1. Рішення Великої палати є остаточним. 

2. Рішення палати стає остаточним: а) якщо сторони заявляють про 

те, що вони не звертатимуться із клопотанням про передавання справи на 

розгляд Великої палати; або б) через три місяці від дати постановления 

рішення, якщо клопотання про передання справи на розгляд Великої палати не 

було заявлене; або в) якщо колегія Великої палати відхиляє клопотання про 

передання справи на розгляд Великої палати згідно зі статтею 43 Європейської 

Конвенції. 

3. Остаточне судове рішення опубліковується
363

. 

По-друге, Закон поширюється на виконання остаточних рішень суду 

щодо справедливої сатисфакції у будь-якій справі проти України.  

Це стосується питань відшкодування за рахунок державного бюджету. 

Вказане питання виходить за межі Закону України «Про виконавче 

провадження», тому його регламентовано у статтях 7-9 Закону
364

. 

По-третє, дія Закону поширюється на виконання рішень Європейського 

суду щодо дружнього врегулювання справ проти України. Взагалі, Закон не 

розкриває поняття дружнього врегулювання, тому можна дійти висновку, що 

мова йде про мирову угоду між Стягувачем та уповноваженим представником 

держави. Прикладом такої мирової угоди можна назвати справу за скаргою  

Л. Гонгадзе
365

 
366

. 
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В цілому виконання рішення необхідно сприймати в контексті тієї мети, 

якої намагався досягти Стягувач при зверненні до суду, зазвичай це: 

відшкодування моральної і матеріальної шкоди, відновлення правового 

становища, яке існувало до правопорушення, а також покарання винних у 

правопорушенні осіб. Законом встановлено дещо інші заходи, пов’язані з 

виконанням рішення, а саме: а) виплата Стягувачеві відшкодування (статті 7-

9 Закону); б) вжиття додаткових заходів індивідуального характеру (статті 10-

12 Закону); б) вжиття заходів загального характеру (статті 13-15 Закону)
367

. 

Взагалі виконання рішення державою вже зазначалося у цій роботі, 

тому ми зупинимось на процедурних питаннях
368

. 

Важливо зазначити, що в Законі вказуються органи, які безпосередньо 

беруть участь у виконанні рішення: Орган представництва (згідно ст.1 Закону 

є відповідальним за представництво України в Європейському Суді - 

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини), 

Державна виконавча служба України та органи, відповідальні за виконання 

додаткових заходів індивідуального характеру (ст.12 Закону). Крім того, 

опосередковано визначено застосування практики Суду судами України 

(ст.17, 18 Закону), Верховною Радою України (ст.14 Закону), Кабінетом 

Міністрів України (ст.15 Закону) та відповідними службовими особами та 

застосуванням ними відповідних адміністративних дій (ст.16 Закону). 

Відповідно до ч. 2 «Прикінцевих положень» Закону та п.3 Постанови 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 № 784
369

 представництво України 

в Європейському суді з прав людини у разі розгляду питань дотримання нею 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та звітування 

про хід виконання рішень Європейського суду з прав людини у справах 
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проти України здійснюється в установленому порядку Міністерством юстиції 

через Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав 

людини. Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав 

людини призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України 

за поданням Міністра юстиції. За умовами оплати праці, матеріально-

побутового та іншого забезпечення Уповноважений прирівнюється до посади 

заступника міністра.  

Такі повноваження Урядового уповноваженого містять конфлікт 

інтересів, оскільки йде суміщення повноважень щодо виконання та контролю 

за виконанням Рішень Європейського суду в рамках виконавчої гілки влади – 

Міністерства юстиції, що входить до складу Кабінету Міністрів України. 

Тому доцільно функцію щодо контролю за виконанням рішень 

Європейського суду з прав людини надати незалежному органу, яким є 

Уповноважений Верховної Ради з прав людини, до складу якого й має 

входити відповідна структура, що спостерігатиме за ходом виконання 

Рішень
370

.  

Слід також звернути увагу, що згідно з Указом Президента України          

№ 276/2007 «Про Повноважного Представника Президента України з питань 

додержання прав і свобод людини і громадянина»
371

 до Секретаріату 

Президента України введено посаду Повноважного Представника 

Президента України з питань додержання прав і свобод людини і 

громадянина
372

.  

Отже, у разі неналежного виконання Рішення в Україні стягувачі 

вправі звернутися зі скаргою до Уповноваженого Верховної Ради з прав 

людини та Повноважного Представника Президента України з питань 
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додержання прав і свобод людини і громадянина, а також до Міністра 

юстиції, Кабінету Міністрів України, які мають повноваження контролювати 

хід виконання Рішення
373

. 

Державна виконавча служба входить до системи органів Міністерства 

юстиції України. Виконавче провадження – це сукупність дій органів і 

посадових осіб, зазначених у Законі України «Про виконавче 

провадження»
374

, спрямованих на примусове виконання рішень судів та 

інших органів (посадових осіб), які здійснюються на підставах, у спосіб та в 

межах повноважень, визначених цим Законом, іншими нормативно-

правовими актами, виданими відповідно до цього Закону та інших законів.  

Стаття 81 Закону України «Про виконавче провадження» встановлює, 

що порядок виконання в Україні рішень іноземних судів і арбітражів 

визначається відповідними міжнародними договорами та законами України.  

Згідно зі ст. 2 Закону, виконання рішень Європейського суду з прав 

людини має відбуватись з урахуванням особливостей, встановлених Законом 

України «Про виконання рішень  та застосування практики Європейського 

Суду з прав людини».  

На думку, Фурси С.Я. є сумнів в доцільності, за нинішніх умов 

законодавчого врегулювання, включення Державної виконавчої служби до 

системи органів з виконання рішень Суду
375

. 

Так, згідно зі ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження» 

державний виконавець, який забезпечив реальне, своєчасне і законне 

виконання виконавчого документа, за рахунок стягнутого з боржника 

виконавчого збору одержує винагороду в розмірі 5 відсотків стягнутої ним 

суми або вартості майна, але не більше п’ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян, а за виконавчим документом немайнового 

характеру - не більше п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян
376

. Крім того, в питаннях виплати відшкодувань виконавча служба 

має право в будь-якому разі, згідно ст.7 Закону про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини, впродовж десяти 

днів після отримання документів від Органу представництва, незалежно від 

наявності заяви про виплату Стягувача, - відкривати виконавче провадження. 

Тобто під питанням будуть дії виконавця, який може мати власний інтерес. 

Нами визначено перелік питань з метою реформування виконавчої 

служби в контексті виконання рішень Європейського суду, зокрема 

необхідно: розширити перелік рішень, що підлягають примусовому 

виконанню, до якого слід додати рішення Європейського суду; запровадити 

інститут судового контролю за виконанням рішень; підвищити вимоги до 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів; встановити чіткість у визначенні строків у виконавчому 

провадженні; вирішити питання заформалізованості процедур та якості 

інформаційно-технічного забезпечення. Наразі вказане знайшло своє 

відображення в узгодженому проекті Закону України «Про виконавче 

провадження» про проекти Законів України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та 

«Про виконавче провадження», розроблених відповідно до рішення 

Європейського суду у справі «Шмалько проти України»
377

. 

Тепер зупинимося на питаннях безпосереднього виконання рішень. 

Сплата відшкодувань. На виконання рішень Європейського суду з 

державного бюджету в 2014 році було сплачено 169 817,7 тис. грн.
378

 

Важливу роль тут відіграє Урядовий уповноважений у справах 

Європейського суду з прав людини, який через три дні після отримання 

повідомлення про набуття рішення Суду статусу остаточного, відсилає 

Стягувачеві повідомлення з роз'ясненням його права подати до державної 
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виконавчої служби заяву про виплату відшкодування, в якій мають бути 

зазначені реквізити банківського рахунка для перерахування коштів. 

Паралельно документи з оригінальним текстом і перекладом резолютивної 

частини надсилаються до виконавчої служби. 

Посилання на те, що до державної виконавчої служби надходить від 

Органу представництва оригінальний текст і переклад резолютивної 

частини Рішення, вважається, на нашу думку, нераціональним через те, що 

державна виконавча служба має виконувати фактично легалізований 

Органом представництва (автентичний) переклад резолютивної частини 

рішення, а не оригінальний текст Рішення, який державний виконавець не 

повинен перекладати самостійно. У такому разі автентичний переклад 

рішення, засвідчений печаткою Органу Представництва має розцінюватися 

за аналогією як виконавчий лист суду
379

.  

Згідно статті 6 Закону держава має забезпечувати переклад та 

опублікування повних текстів Рішень, проте тут є певні проблеми. Не 

забезпечується, на жаль норма про опублікування таких рішень у спеціально 

створеному видавництві, а здійснбється через існуючі у вигляді видань 

«Урядовий кур’єр» і «Голос України», при цьому Урядовий уповноважений у 

справах Європейського суду лише контролює автентичність перекладу. І це 

все при тому, що стислий переклад Рішення вже мав бути здійснений 

Урядовим уповноваженим у справах Європейського суду і опублікований 

згідно ст. 4 Закону. Тому, враховуючи необхідність економії державних 

коштів, має поставати питання про переклад частини рішення, що не була 

перекладена. Також дубляж публікації рішення у двох виданнях, на нашу 

думку, не є раціональним. Іншим аспектом є гіпотетична можливість 

недотримання строку в 7 днів для публікації стислого викладу Рішення 

згідно ст.4 Закону, оскільки прив’язка йтиме не до моменту отримання 

Урядовим уповноваженим рішення, і від дати добору матеріалів для друку. 
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Це вимагає відповідних змін у Закон щодо публікації рішення Суду у 

найближчому номері від дати отримання цього рішення
380

. 

Стаття 18 Закону стосується порядку використання практики 

Європейського суду та положень Конвенції, - зокрема мова йде про 

проблеми правильного розуміння суті Рішення Європейського суду та 

дотримання автентичності текстів українськими суддями. Для вирішення цієї 

проблеми, звичайно, можна скористатися положеннями ч.5 ст.18 Закону, що 

у разі виявлення мовної розбіжності між оригінальними текстами та/або в 

разі потреби мовного тлумачення оригінального тексту використовується 

відповідна практика Суду. Проте, в реальному житті існують проблеми 

застосування вказаної норми, хоча б з підстав відсутності у всіх українських 

суддів достатнього фахового рівня володіння іноземною юридичною 

термінологією. Тому у разі виявлення мовних розбіжностей, - суд буде 

відсилати сторін спору до Мін’юсту, оскільки мовні спори не повинні 

вирішуватися в суді. Вказене положення потрібно розглядати з урахуванням 

інших положень законодавства. Так, згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про 

міжнародне приватне право»
381

 з метою встановлення змісту норм права 

іноземної держави суд чи інший орган може звернутися в установленому 

законом порядку до Міністерства юстиції України чи інших компетентних 

органів та установ в Україні чи за кордоном або залучити експертів. Тобто, за 

аналогією ч. 2 ст. 8 Закону України «Про міжнародне приватне право», 

звертатися за перекладом до Міністерства юстиції повинен суд. У такому разі 

за аналогією з ч. 3 ст. 8 Закону України «Про міжнародне приватне право»
382

 

право особи, яка бере участь у справі, зводиться до подання документів, що 

підтверджують вірність саме наданого нею перекладу та іншим чином 

                                           
380

 Закони України «Про державну виконавчу службу», «Про виконавче провадження», «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»: Науково-практичний коментар. - К.: 

Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2008. – С.779; 781-782 
381

 Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 року № 2709-IV // ВВР України. –

2005. 
382

 Там же. 



 

 

123 

сприяти суду у встановленні правильності перекладу, зокрема запрошенням 

кваліфікованих перекладачів тощо
383

. 

Згідно статті 7 Закону протягом десяти днів від дня отримання 

повідомлення Європейського суду про набуття Рішенням статусу 

остаточного, Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав 

людини надсилає до державної виконавчої служби оригінальний текст і  

переклад резолютивної частини остаточного рішення Суду.  

Після надсилання оригінального тексту та перекладу резолютивної 

частини рішення Державна виконавча служба упродовж десяти днів з дня 

надходження документів відкриває виконавче провадження.  

Згідно ч. 3 ст. 8 Закону протягом одного місяця від дня відкриття 

виконавчого провадження за Рішенням Орган представництва надсилає до 

центрального органу  виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, постанову про  

відкриття виконавчого провадження та відповідні документи. Строк в один 

місяць, встановлений для надіслання документів до Державного казначейства 

України, виправданим визнати важко. Так, для звичайного виконавчого 

провадження встановлено термін більш короткий. Зокрема, згідно з ч. 5 ст. 

24 Закону «Про виконавче провадження» копія постанови про відкриття 

виконавчого провадження не пізніше наступного дня надсилається стягувачу, 

боржнику та органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ
384

. 

Державне казначейство України протягом 10 днів від дня надходження 

зазначених у частині третій цієї статті документів здійснює списання на 

вказаний Стягувачем банківський рахунок, а в разі його відсутності - на 

депозитний рахунок державної виконавчої  служби коштів з відповідної 

бюджетної програми Державного бюджету України. Порядок збереження 
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коштів на депозитному рахунку державної виконавчої служби визначається 

Законом України «Про виконавче провадження», де підтвердження списання, 

отримане від Державного казначейства України, є для державної виконавчої 

служби підставою для закінчення виконавчого провадження. Після цього 

протягом десяти днів йде повідомлення про це Органу представництва, 

Урядовому уповноваженому у справах Європейського суду з прав людини
385

. 

Згідно статті 8 Закону виплата Стягувачеві відшкодування має бути 

здійснена у тримісячний строк з моменту набуття Рішенням статусу 

остаточного.  

Відповідно до ч. 2 ст. 8 Закону, - у разі неможливості виконати 

зобов’язання по компенсації, нараховується пеня за розміром облікової 

ставки Центрального Банку ЄС
386

. Однак, якщо в рішенні Судом не 

встановлено відсотки, то за аналогією із Законом «Про захист прав 

споживачів» пеня становитиме 1% від розміру заборгованості за кожен день 

від прострочення виконання рішення Європейського суду
387

. 

Заходи індивідуального характеру. Додатковими заходами 

індивідуального характеру є:  

а) відновлення настільки, наскільки це можливо, попереднього 

юридичного стану, який Стягувач мав до порушення Конвенції (restitutio in 

integrum) через відновлення справдження або повторного розгляду 

адміністративним органом; 

б) заходи, передбачені в рішенні Суду про дружнє врегулювання.  

Згідно ч. 3 ст. 10 Закону відновлення попереднього юридичного стану 

можливе шляхом: а) повторного розгляду справи  судом, включаючи 

відновлення провадження у справі; б) повторного розгляду справи 
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адміністративним органом. Але, це суперечить положенням ЦПК, зокрема 

згідно ст. 354 ЦПК
388

 визнання судового рішення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує 

міжнародні зобов’язання України, є підставою для перегляду рішення у 

зв’язку з винятковими обставинами. У розділі IX ЦПК
389

 нічого не 

говориться про підстави відновлення провадження у справі, тому заява про 

відновлення провадження у справі, разом з Рішенням Суду, - вже достатня 

підстава для відновлення провадження у справі. Крім того, відновлення 

попереднього юридичного стану адміністративними органами, може бути 

загрозливим з позиції порушення рівності між виконавчою та судовою 

гілками влади та належного захисту прав людини
390

.  

Протягом десяти днів від дня одержання повідомлення про набуття 

Рішенням статусу остаточного згідно ст.11 Закону Урядовий уповноважений 

у справах Європейського суду з прав людини надсилає Стягувачеві 

повідомлення з роз'ясненням його права порушити провадження про 

перегляд справи та/або про його право на відновлення провадження 

відповідно до чинного законодавства та повідомляє органи, які є 

відповідальними за виконання передбачених у рішенні Суду про дружнє 

врегулювання додаткових заходів індивідуального характеру, про зміст, 

порядок і строки виконання цих заходів. Забезпечення може відбуватися і 

через повідомлення Прем’єр-міністра України про дані заходи
391

. 

Проте, це не відповідає врегулювання вказаного питання в ст. 355 та 

частково в ст. 403 ЦПК
392

, оскільки для порушення і відновлення 

провадження має подаватися відповідна скарга або заява (підкр. наше – 
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автор). Крім того, відновлення провадження за ініціативою суду згідно             

ст. 403 ЦПК на практиці досить малоймовірне, якщо особи не братимуть 

участь у розгляді справи, а це може порушити принцип змагальності
393

. 

Перед дружнім врегулюванням Урядовий уповноважений у справх 

Європейського суду має узгоджувати межі своїх повноважень з Прем’єр-

міністром України, а останній з’ясовуватиме можливість добровільного 

виконання додаткових заходів індивідуального характеру з безпосередніми їх 

виконавцями. Але існує суперечність, оскільки Урядовий уповноважений має 

повноваження фактично самостійно повідомляти органи про зміст, порядок і 

строки виконання цих заходів (п. «б» ч. 1 ст. 11 Закону), а також вносити 

Прем’єр-міністрові України подання щодо забезпечення виконання 

додаткових заходів індивідуального характеру (ч. 3 ст. 11 Закону). Виходить, 

що такі подання матимуть місце лише в тому разі, коли рішення не 

виконуються. Але у цій ситуації слід говорити про відповідальність за 

невиконання або неналежне виконання Рішення (ст. 16 Закону), хоча 

правовий статус урядового уповноваженого не дозволяє йому давати 

загальнообов’язкові розпорядження щодо змісту, порядку і строків 

виконання цих заходів
394

.  

Дії органів, відповідальних за виконання заходів індивідуального 

характеру: 

- Відповідальними за виконання додаткових заходів 

індивідуального характеру можуть вважатися як адміністративні органи, які 

можна зобов’язати навіть невідкладно та у визначений строк виконати 

Рішення, так і судові органи. Суди України не зобов’язані виконувати 

рішення Європейського суду, а переглядатимуть справу та згідно зі ст. 358 

ЦПК
395

 Верховний Суд України має право постановити ухвалу про 
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відхилення скарги і залишення рішення, ухвали без змін. Отже, треба 

визнати, що Верховний Суд України визначає межі виконання додаткових 

заходів індивідуального характеру, що встановлені у рішенні Європейського 

суду з прав людини, але не є органом, який виконує його Рішення. 

- Орган представництва вправі контролювати хід виконання 

Рішення, для чого може звертатися із запитом до органів виконання Рішення, 

які зобов’язані відповідати на такі запити. Щодо наслідків виконання 

додаткових заходів індивідуального характеру, то це питання має 

стосуватися заходів загального характеру, а виконання Рішення має 

завершуватися певним результатом - Рішення виконане в повному обсязі чи 

частково. 

У коментарі до ст.13 Закону зазначено, що певна складність виникає в 

тому, що Орган представництва має вносити подання Прем’єр-міністрові 

України, який і повинен реагувати на випадки невиконання Рішень 

Європейського суду з прав людини як керівник виконавчої гілки влади. 

Інакше виходитиме, що Орган представництва може самостійно керувати 

виконавчою гілкою влади без врахування ієрархічної підпорядкованості її 

структурних підрозділів
396

. 

Заходи загального характеру
397

. Ці заходи спрямовані на приведення 

законодавства, забезпечення судової і адміністративної практики у 

відповідність із Конвенцією та прецедентним правом Європейського суду. 

Такі заходи здійснюються з метою забезпечення додержання державою 

положень Конвенції, порушення яких встановлене рішенням, забезпечення 

усунення недоліків системного характеру, які лежать в основі виявленого 

Судом порушення, а також усунення підстави для надходження до Суду заяв 

проти України, спричинених проблемою, що вже була предметом розгляду в 

Суді (ст. 13 Закону).  Це визначає тісну співпрацю Органа представництва 
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(згідно ст. 14, 15, 19 Закону) з Апаратом Верховної Ради України для 

підготовки законопроектів, також дії з боку Кабінету Міністрів України, 

питання відповідної адміністративної практики, видання відомчих актів та 

використання законодавчої ініціативи
398

. 

Проблемним, залишаться завжди невиконання чи неналежне виконання 

рішення. Зокрема, Проміжною резолюцією ResDH(2004)14 КМ було 

констатовано, що необхідною умовою для запобігання випадкам порушення 

Конвенції Україною є: первинне навчання суддів та підвищення їхньої 

кваліфікації, включаючи тренінги з питань Конвенції; накладення 

ефективних санкцій на посадових і службових осіб, які будь-яким способом 

втручаються або роблять спробу втрутитися у розгляд справи судом тощо. 

Крім того, в українському законодавстві було зазначено в ст.16 Закону про 

питання відповідальності за вказані дії. 

Згідно зі ст. 13 Закону зазначено, що заходи загального характеру 

спрямовані на усунення системних проблем, проте вони в Рішенні 

Європейського суду зазначатися такими не можуть. Навіть об’єднання в 

одному провадженні Суду декількох справ з України не свідчить про 

системність недоліків, а подальше Рішення свідчить про порушення прав 

декількох суб’єктів. Тому насамперед треба акцентувати увагу на тому, щоб 

визначити поняття «системний недолік, який лежить в основі виявленого 

Судом порушення» або «системна проблема»
399

. 

Закон не визначає виключного переліку заходів загального характеру 

на виконання рішень Європейського Суду, проте до нього віднесено:  

а) Внесення змін до чинного законодавства та практики його 

застосування. На відміну від випадку вжиття заходів загального характеру на 

виконання рішення у справі „Совтрансавто-Холдинг проти України”, згідно 

із Законом уже існує чітка і однозначна вимога забезпечити виконання 
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рішень Суду у режимі erga omnes (як таких, що стосуються кожної держави-

учасниці Конвенції). Водночас, слід мати на увазі, що положення Конвенції 

не можуть трансформуватися у національну правову систему таким чином, 

аби зменшити або звузити існуючий обсяг і зміст прав і свобод людини і 

громадянина (частини 2, 3 ст. 22 Конституції України, ст. 53 Конвенції).  

б) Внесення змін до адміністративної практики. Це – найбільш 

болючий напрям зусиль України щодо приведення національного 

правопорядку у відповідність із європейськими стандартами довірливих і 

чесних відносин з власними громадянами. Головними інституційними 

засадами для цього стануть прийняття Кодексу про адміністративні 

процедури та Кодексу етики публічних (державних і муніципальних) 

службовців
400

.  

в) Забезпечення юридичної експертизи законопроектів. Залучення 

юридичної громадськості як amicus curiae під час розробки законопроектів – 

важлива передумова забезпечення принципу верховенства права, витіснення 

політичної доцільності із законодавчого процесу. Гарантією верховенства 

права при цьому може слугувати юридична відповідальність експертів за 

додержання вимог закону при складанні висновку експертизи 

законопроектів.  

Протягом 2014 року відповідно до пункту 2 статті 13 Закону було 

здійснено юридичну експертизу 3366 нормативно-правових актів (проектів) 

на їх відповідність положенням Конвенції та протоколів до неї, а також 

практиці Європейського суду. 

У ході здійснення експертизи надавалась практична допомога 

суб’єктам нормотворення щодо приведення проектів нормативних актів у 

відповідність до вимог Конвенції та роз’яснення особливостей застосування 

Конвенції та практики Європейського суду у відповідній сфері
401

. 
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г) Забезпечення професійної підготовки з питань вивчення Конвенції та 

практики Суду фахівців, професійна діяльність яких пов’язана із 

правозастосуванням, а також із триманням людей в умовах позбавлення 

свободи. Зокрема, на юридичних факультетах існує необхідність студій щодо 

захисту прав людини та прецедентного права Суду. Доцільна і підготовка 

суддів з основ з прецедентного права, техніки тлумачення юридичних норм 

(юридичної герменевтики), техніки обґрунтування та вмотивування судових 

рішень
402

 тощо. Також потрібні планомірні зусилля юридичної 

громадськості, спрямовані на повагу до судових рішень як важливої 

складової верховенства права, неприпустимості огульної критики судових 

рішень.  

д) Інші заходи, які визначаються Комітетом Міністрів Ради Європи. 

Залежно від особливостей конкретної справи Комітетом Міністрів може 

передбачити вжиття інших заходів загального характеру. Зокрема, вони 

можуть стосуватися порядку фінансування судів та практики виплати 

винагороди суддям, державного реєстру та порядку оприлюднення судових 

рішень, усунення неправомірної практики розгляду судами спорів між 

одними і тими сторонами щодо одного і того ж спору (порушення принципу 

res judicata) тощо
403

.  

Це відповідає документам Комітету Міністрів Ради Європи, зокрема: 

- Рекомендації Rec(2004)5
404

 щодо перевірки законопроектів, 

існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, 

викладеним в Європейській конвенції з прав людини; 

- Рекомендації Rec(2004)6
405

 щодо вдосконалення національних 

засобів юридичного захисту; 
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- Резолюції Res(2004)3
406

 щодо рішень, які розкривають системну 

проблему, що лежить в основі порушення. 

Дії органів, відповідальних за виконання заходів загального характеру: 

1. Орган представництва  

1.1. Орган представництва упродовж одного місяця з дня одержання 

повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного готує та надсилає 

до Кабінету Міністрів України подання щодо вжиття заходів загального 

характеру (далі - Подання), яке включає пропозиції щодо вирішення 

зазначеної в Рішенні системної проблеми та усунення її першопричини, 

зокрема: 

а) аналіз обставин, що призвели до порушення Конвенції; 

б) пропозиції щодо внесення змін до чинного законодавства; 

в) пропозиції щодо внесення змін до адміністративної практики; 

г) пропозиції для врахування під час підготовки законопроектів; 

д) пропозиції щодо забезпечення професійної підготовки з питань 

вивчення Конвенції та практики Європейського суду з прав людини для 

суддів, прокурорів, адвокатів, працівників правоохоронних органів, 

імміграційних служб, інших категорій працівників, професійна діяльність 

яких пов’язана із правозастосуванням, а також з триманням людей в умовах 

позбавлення свободи; 

е) пропозиції щодо здійснення інших заходів загального характеру, 

спрямованих на усунення недоліків системного характеру, припинення 

спричиненого цими недоліками порушення Конвенції та забезпечення 

максимального відшкодування наслідків цих порушень; 

є) перелік центральних органів виконавчої влади, які є відповідальними 

за вжиття кожного з пропонованих у поданні заходів. 
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1.2. Одночасно з поданням Орган представництва готує аналітичний 

огляд для Верховного Суду України, який включає: 

а) аналіз обставин, що спричинили порушення Конвенції; 

б) пропозиції щодо приведення судової практики у відповідність з 

вимогами Конвенції. 

1.3. Одночасно з поданням Орган представництва готує та надсилає до 

Апарату Верховної Ради України пропозиції для врахування під час 

підготовки законопроектів
407

. 

Згідно з Положенням про Урядового уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 31 травня 2006 р. № 784, Уповноважена особа має 

право: 

 утворювати експертні та робочі групи, залучати спеціалістів, науковців 

та експертів до вирішення питань, що належать до його компетенції; 

 звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою надання 

сприяння у здійсненні заходів щодо забезпечення представництва 

України в Суді та виконання його рішень, а також із створення 

необхідних умов для проведення Судом розслідування у справі про 

порушення Конвенції та вжиття заходів відповідно до його 

регламенту
408

. 

2. Кабінет Міністрів України  

2.1. Прем'єр-міністр України відповідно до подання, яке готується 

Органом Представництва передбаченого згідно статті 14 Закону, визначає 

центральні органи виконавчої влади, які є відповідальними за виконання 

заходів загального характеру, та невідкладно дає їм відповідні доручення. 
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2.2. Центральний орган виконавчої влади, визначений у дорученні 

Прем'єр-міністра України, у встановлений у дорученні строк: 

а) забезпечує в межах своєї компетенції видання відомчих актів на 

виконання заходів загального характеру та контролює їх виконання; 

б) вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо 

прийняття нових, скасування чинних нормативно-правових актів або 

внесення до них змін. 

2.3. Кабінет Міністрів України: 

а) видає в межах своєї компетенції акти на виконання заходів 

загального характеру;  

б) вносить у порядку законодавчої ініціативи до Верховної Ради 

України законопроекти щодо прийняття нових, скасування чинних законів 

або внесення до них змін
409

. 

- Верховна Рада України 

Ефективне виконання рішень Суду, особливо тих, що потребують 

вирішення системних проблем, неможливе без активної участі органу 

законодавчої влади країни, зокрема здійснення ним ефективного 

парламентського контролю за виконанням рішень та застосуванням практики 

Суду. Про це наголошується у рішеннях Парламентської Асамблеї Ради 

Європи (далі – ПАРЄ, Асамблея). 

Так, у Резолюції № 1516 від 2 жовтня 2006 року Асамблея закликала 

національні парламенти запровадити спеціальні механізми та процедури для 

ефективного парламентського контролю за виконанням рішень Суду шляхом 

регулярного звітування відповідальних міністерств (п. 22.1.). Більше того, 

Асамблея залишила за собою право вживати відповідні дії, зокрема 

застосувати Правило 8 свого Регламенту (тобто зупинити повноваження 

національної делегації), у разі постійного невиконання відповідною 

державою вимог, зазначених у рішенні Суду, або у разі, якщо національний 
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парламент не чинитиме потрібного тиску на уряд для виконання рішення 

Суду (п. 22.7.)
410

 . 

Як зазначається у Резолюції ПАРЄ № 1787 від 26 січня 2011 року, 

відповідно до Декларації та Плану дій, прийнятих в Інтерлакені в лютому 

2010 року
411

, слід надати пріоритет повному та дієвому дотриманню рішень 

Суду. Асамблея вважає, що повинен бути забезпечений регулярний та 

прискіпливий парламентський контроль за виконанням рішень 

Європейського суду – як на європейському, так і національному рівнях. “У 

цьому відношенні вирішальною може бути роль національних парламентів, 

як засвідчили механізми парламентського контролю, запроваджені в 

Нідерландах та Великобританії” (п. 8)
412

 . 

ПАРЄ також вказує на те, що головною причиною недостатнього 

додержання рішень Суду є відсутність ефективних національних механізмів і 

процедур з тим, щоб забезпечити швидке виконання необхідних заходів, які 

часто вимагають скоординованих дій національних органів влади. 

Відповідно ПАРЄ у своїй Резолюції № 1787 від січня 2011 року 

наполегливо закликала національні парламенти запровадити спеціальні 

механізми та процедури для ефективного парламентського контролю за 

виконанням рішень Європейського суду (п. 10.1.); закликала керівників 

національних парламентських делегацій з країн, в які доповідачем ПАРЄ 

були здійснені візити (у т.ч. України), представити результати вирішення 

значних проблем з виконанням рішень Суду, зазначених у резолюції (п. 

10.4.). Асамблея також ще раз зауважила, що вона зберігає право вжити 

належних заходів до країн, які й надалі не вживатимуть необхідних заходів, 

як цього вимагають рішення Суду, або якщо їхні національні парламенти не 
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чинитимуть належного тиску на уряди з метою виконання рішень Суду (п. 

10.5.)
413

. 

Діяльність парламенту із забезпечення належного виконання рішень 

Європейського суду з прав людини слід розглядати у ширшому контексті 

ролі парламенту в гарантуванні додержання прав людини. Так у Резолюції 

ПАРЄ № 1823 від 23 червня 2011 року “Національні парламенти – гаранти 

прав людини в Європі” зазначено, що держави-члени Ради Європи є 

відповідальними за ефективну реалізацію міжнародних норм щодо прав 

людини, під якими вони підписалися, зокрема Європейської конвенції про 

права людини. Цей обов’язок стосується всіх державних органів – органів 

виконавчої, судової та законодавчої влади
414

.  

Це також випливає із статті 1 Європейської конвенції, відповідно до 

якої обов’язок гарантувати кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією, 

права і свободи, визначені в Конвенції, покладається на сторони Конвенції, 

тобто органи публічної влади держав-сторін Конвенції
415

. 

У частині виконання рішень Суду Асамблея переконана, що 

національні парламенти мають виняткову можливість для контролю за 

урядами щодо швидкого та ефективного виконання рішень Суду, а також для 

швидкого прийняття необхідних законодавчих змін (п. 5.1. Резолюції                     

№ 1823). ПАРЄ вказує на позитивні приклади таких держав-членів як 

Великобританія 
416

, 
417

, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія та Румунія, де 

було створено парламентські структури для моніторингу виконання рішень 

Суду. 
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У зв’язку з цим Асамблея закликала всі держави-члени Ради Європи 

передбачити адекватні парламентські процедури для систематичної 

перевірки проектів законодавчих актів на відповідність Конвенції та 

уникнення майбутніх порушень Конвенції, у тому числі регулярний 

моніторинг всіх рішень Суду, які можуть потенційно вплинути на юридичну 

систему країни (п. 6.4.). ПАРЄ закликала національні парламенти 

активізувати їхні зусилля з контролю за виконанням рішень Суду шляхом 

контролю за кроками, що вживаються компетентними органами на 

виконання рішень, де було встановлено порушення Конвенції (п. 6.5.). 

З цією метою національні парламенти повинні створити належні 

парламентські структури, такі як спеціальні парламентські комітети або 

аналогічні структури, з тим, щоб забезпечити регулярний моніторинг 

відповідності та нагляд за додержанням міжнародних стандартів прав 

людини. Про це йдеться у розділі 1 Основних принципів парламентського 

нагляду за міжнародними стандартами прав людини, що були затверджені 

Резолюцією ПАРЄ № 1823. Повноваження таких структур, серед іншого, 

повинні включати: систематичну перевірку (експертизу) відповідності 

проектів законодавчих актів міжнародним стандартам прав людини; право 

ініціювати законодавчі пропозиції та поправки до законопроектів. Повинна 

також бути передбачена вимога до урядів регулярно подавати до парламенту 

звіти про відповідні рішення Європейського суду з прав людини та їх 

виконання
418

 . 

У Резолюції № 1726 від 29 квітня 2010 року ПАРЄ наголосила на 

ключовій ролі, яку можуть відігравати національні парламенти у “зупиненні 

потоку заяв, у яких захлинається Суд, шляхом, наприклад, уважного 

вивчення законодавчих актів (їх проектів) на відповідність вимогам 
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Конвенції та допомоги державі у швидкому й повному виконанні рішень 

Суду” (п. 5)
419

 . 

Первинність обов’язку національних органів держави, у тому числі 

парламенту, в забезпеченні додержання Конвенції та виконання рішень Суду 

випливає також із субсидіарного характеру юрисдикції Європейського суду з 

прав людини. Європейський суд розглядає заяви про порушення Конвенції 

лише після вичерпання всіх доступних національних засобів юридичного 

захисту (пункт 1 статті 35 Конвенції)
420

. 

На це вказує і сам Європейський суд з прав людини в одному із своїх 

рішень: “[…] на Держави покладається загальний обов’язок вирішити 

проблеми, які призвели до рішення Суду, яким установлено порушення 

Конвенції. Тому це повинно бути головною метою Держави-відповідача. 

Якщо порушення траплятимуться і надалі, Держава-відповідач повинна 

передбачити механізми у своїй юридичній системі для ефективного 

відновлення порушень передбачених Конвенцією прав”
421

. Про це 

наголошується також в Інтерлакенській Декларації від лютого 2010 року, у 

преамбулі якої вказується на “субсидіарний характер наглядового механізму, 

запровадженого Конвенцією, і особливо засадничу роль, яку повинні 

відігравати національні органи влади, тобто уряди, суди та парламенти, у 

гарантуванні та захисті прав людини на національному рівні”
422

 . 

Важливість запровадження процедур для здійснення парламентського 

контролю за виконанням рішень Суду та приведенням національного 

законодавства у відповідність із Конвенцією та практикою Суду 

підтверджується також передовим досвідом країн Європи
423

 . 
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У Нідерландах Урядовий уповноважений у справах Суду щорічно 

готує звіт про справи та рішення проти країни, який подається до обох палат 

парламенту. Комітети з питань правосуддя обох палат вивчають цей звіт, 

надсилають запитання і приймають рекомендації, якщо вони не задоволені 

заходами, вжитими урядом. З 2006 року звіт доповнюється розділом про 

виконання рішень Суду, який охоплює не тільки рішення проти Нідерландів, 

але й інші рішення, що можуть мати вплив на юридичну систему країни. 

Подібна процедура запроваджена також у Швейцарії
424

. 

У Великобританії з 2001 року функціонує Спільний комітет з прав 

людини, що складається з шести членів Палати громад та шести членів 

Палати лордів. Комітет, зокрема, проводить систематичну оцінку чинного 

законодавства та проектів законів на відповідність зобов’язанням 

Великобританії у сфері прав людини, у тому числі Єропейської конвенції, 

моніторинг виконання урядом рішень Європейського суду
425

. 

У 2007 році Палата депутатів Румунії створила підкомітет Комітету з 

юридичних питань, який було спеціально уповноважено проводити 

моніторинг виконання рішень Суду. Підкомітет складається із семи членів 

парламенту, що представляють всі політичні групи
426

. 

З 2004 року уряд Фінляндії подає до парламенту звіти щодо політики у 

сфері прав людини, що включає оцінку виконання рішень Суду. Комітет із 

закордонних справ парламенту проводить слухання щодо цього звіту та готує 

звіт для розгляду на пленарному засіданні. Крім того, Комітет з 

конституційного права готує висновки щодо конституційності та 
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відповідності документам з прав людини, насамперед Європейської 

конвенції, проектів законів
427

. 

У Люксембурзі Юридичний комітет Палати депутатів запровадив 

механізм контролю за виконанням рішень Суду. Так на початку кожного 

року Міністерство юстиції подає звіт комітету щодо рішень Суду у справах 

проти Люксембургу. При цьому міністерство інформує, які заходи було 

вжито після негативних висновків Суду
428

. 

У Німеччині з 2007 року Міністерство юстиції щорічно подає до 

Бундестагу письмовий звіт щодо рішень Суду та їх виконання в Німеччині. 

Починаючи з 2010 Міністерство подає окремий звіт щодо рішень Суду у 

справах проти інших держав
429

. 

У Македонії в парламенті діє постійний комітет із захисту 

громадянських прав і свобод, що проводить перевірку законодавства на 

відповідність міжнародному праву, у тому числі Європейської конвенції. 

Урядовий уповноважений у справах Суду щорічно звітує перед цим 

комітетом
430

. 

В Італії законом 2006 року (“Закон Аззоліні”) було запроваджено 

спеціальну процедуру контролю за виконанням рішень Суду з боку уряду та 

парламенту. Прем’єр-міністр зобов’язаний негайно направляти рішення Суду 

до обох палат парламенту, де ці рішення розглядаються на засіданнях 

відповідних комітетів. Уряд також подає до парламенту щорічний звіт 

стосовно виконання рішень Суду
431

. 
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З урахуванням вищенаведеного можна констатувати, що Верховна 

Рада України повинна відігравати важливу роль у питаннях виконання 

рішень Європейського суду з прав людини та, особливо, щодо усунення 

системних проблем, які призводять до порушення гарантованих Конвенцією 

прав і свобод. Національний парламент здатен сприяти зменшенню кількості 

заяв до Суду шляхом внесення відповідних змін до законодавчих актів 

України та здійснення парламентського контролю за вжиттям органами 

виконавчої влади інших заходів з виконання рішень Суду.  

Так, законодавчими рішеннями Верховної Ради України можуть бути 

запроваджені ефективні механізми юридичного захисту порушених прав і 

свобод відповідно до статті 13 Конвенції
432

. Процедури парламентського 

контролю повинні забезпечувати: 

1) швидке реагування на рішення Суду, безвідносно до того, чи 

прийнято воно у справі проти України чи ні, якщо таке рішення вказує на 

наявність проблеми в юридичній системі Україні, що потребує законодавчих 

змін; 

2) дієвий парламентський контроль за органами виконавчої влади щодо 

виконання рішень Суду. 

Про введення таких процедур йшлося у Меморандумі, що був 

підписаний 9 липня 2009 року між головою Юридичного комітету ПАРЄ та 

доповідачем ПАРЄ з питання виконання рішень ЄСПЛ Х. Пургурідесом і 

головою Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя. 

Меморандум вказує на доцільність проведення Комітетом Верховної Ради з 

питань правосуддя та одним з його підкомітетів моніторингу виконання 

рішень Суду стосовно України, а також іншої практики Суду
433

. 

Відповідальність за невиконання рішень Європейського суду 
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Законом також передбачена відповідальність за невиконання чи 

неналежне виконання Рішення Європейського суду (ст.16 Закону). У разі 

невиконання або неналежного виконання Рішення винні службові особи, до 

повноважень яких належить це виконання, несуть адміністративну, цивільну 

або кримінальну відповідальність, передбачену законами України.  

Вказаний перелік має бути доповненим і заходами дисциплінарної 

відповідальності посадових осіб. Крім того, норма про вказану 

відповідальність без спеціальної регламентації у законодавстві діяти не буде, 

оскільки безпосередніми виконавцями Рішення визначено лише Орган 

представництва, Державну виконавчу службу та Державне казначейство 

України, оскільки саме до їх повноважень віднесено безпосереднє виконання 

Рішення. Отже, всі інші органи діють в межах виконання додаткових заходів 

індивідуального характеру, де встановлена декларативна норма, фактично, 

про сприяння у відновленні попереднього стану, але настільки, наскільки це 

можливо. Але це положення стосується судових органів (п. «а» ч. 3 ст. 10 

Закону), а не адміністративних (п. «б» ч. 3 ст. 10 Закону). Щодо 

адміністративних органів, то у коментованому Законі Органу представництва 

надано широкі повноваження, а саме – повідомляти органи про зміст, 

порядок і строки виконання цих заходів (п. «б» ч. 1 ст. 11 Закону)
434

. 

Вищезазначені особи можуть нести кримінальну відповідальність за 

невиконання рішення суду згідно зі ч.4 ст. 382 КК України. Умисне 

невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини 

- карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з 

позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 

на строк до трьох років
435

.  

Слід відмежовувати тих осіб, які діятимуть за дорученням Прем'єр-

міністра України, тобто тут має йтися про те, що вжиття заходів загального 
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характеру хоча й стосується Рішення, але не підпадає під поняття «виконання 

рішення», оскільки: 

- в Рішенні безпосередньо державні установи не зобов'язуються 

відновити конкретні суб'єктивні права особи тощо; 

- заходи загального характеру передбачають застерегти нові 

порушення прав осіб. 

Кримінальна відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання службовою особою своїх службових обов'язків передбачена за          

ст. 367 КК України
436

, а саме – за несумлінне ставлення до них, що заподіяло 

істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам 

окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам 

окремих юридичних осіб. Такий злочин карається карається штрафом від 

двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням 

волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Те саме діяння, якщо 

воно спричинило тяжкі наслідки, - карається позбавленням волі на строк від 

двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися 

певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот 

п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або без такого
437

. 

Дисциплінарна відповідальність може складатися з таких заходів: 

позбавлення преміальної оплати, пониження у рангу або званні, зняття з 

посади. Залежно від здійсненого правопорушення керівний орган або 

посадова особа такого органу вправі накладати дисциплінарні стягнення, 

тобто за неналежне виконання своїх посадових обов’язків
438

. 
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Цивільно-правова відповідальність застосовуватиметься до посадових 

осіб в тих випадках, коли невиконання або неналежне виконання Рішення 

завдало шкоди стягувачу, тоді в межах кримінального процесу до службової 

особи може бути заявлено цивільний позов. При порушенні кримінальної 

справи проти службової особи цивільний позов до юридичної особи не 

пред’являється
439

. 

Самостійний цивільний позов, як правило, пред’являється до 

державних установ, коли бездіяльністю або неналежним виконанням 

службових обов’язків завдається шкоди особі. За дії державних службовців 

при виконанні ними своїх обов’язків відповідає, як правило, юридична особа. 

Тоді у цивільному процесі відповідачем у справі стає юридична особа – 

відповідна державна установа, а третьою особою на боці відповідача – 

посадова особа, діями або бездіяльністю якої було завдано шкоди. У 

подальшому державна установа може звернутися з позовом до посадової 

особи
440

. 

Спеціальну адміністративну відповідальність за невиконання рішень 

Європейського суду з прав людини, на відміну від Кримінального кодексу, в 

Кодексі про адміністративні правопорушення не передбачено. Виходячи ж з 

того, що адміністративна відповідальність не може застосовуватися за 

аналогією зі ст. 185, Кодекс про адміністративні правопорушення у разі 

невиконання Рішення згідно з коментованою статтею Закону застосовуватися 

не може
441

. 

 

Основні проблеми в Україні стосовно виконання рішень Суду та 

шляхи їх вирішення. 
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Проаналізувавши подані заяви, можна виокремити нагальні проблеми в 

Україні. Основна з них, це затягування проведення досудового слідства та 

проблема виконання рішень національних судів
442

.  

Основними проблемами, які призводять до констатації Європейським 

судом порушень Україною положень Конвенції, є: 

- невиконання або тривале виконання рішень національних судів; 

- тривалий розгляд справ судами; 

- погане поводження щодо особи, яка перебуває під контролем держави 

(в місяцях досудового тримання під вартою або в місцях виконання 

покарань); 

- неналежні матеріально-побутові умови тримання осіб, які 

перебувають в місцях досудового тримання під вартою або в місцях 

виконання покарань, а також ненадання вказаній категорії осіб адекватної 

медичної допомоги; 

- недоліки законодавства та судової практики, які призводять до 

тримання особи під вартою без належної законної підстави; 

- недоліки судової практики, що призводять до порушення права особи 

на справедливий судовий розгляд
443

. 

Для подолання цього явища на національному рівні немає жодних 

правових засобів. Тому, зараз держава намагається комплексно дослідити 

проблему на законодавчому рівні.  

Існує необхідність вжиття першочергових заходів з вдосконалення 

засобів юридичного захисту, принаймні надання адекватної компенсації за 

будь-яку затримку у виконанні рішення та можливостей прискорення 

виконавчого провадження, з метою забезпечення того, що держава не зможе 

без наслідків для себе затягувати або не виконувати остаточні рішення 
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національних судів, винесених проти неї. Позитивним є розробка проекту 

закону «Про захист права особи на досудове провадження, судовий розгляд 

та виконання рішення суду протягом розумного строку» (розроблено на 

виконання численних рішень Європейського суду з прав людини, в яких 

встановлено порушення розумного строку відповідного провадження), але з 

2005р. не було жодних зрушень в цьому питанні. 

Причиною невиконання більшості судових рішень та неефективних 

засобів юридичного захисту є перепони законодавчого характеру, що є 

наступним аспектом проблем України. Досить болючою проблемою є 

недосконалість національного законодавства у сфері захисту прав людини. 

Реакцією на винесені Європейським судом рішеня стала підготовка 

законодавчих ініціатив з боку Міністерства юстиції України. Зокрема, 

проекти Закону України:  

Починаючи з 2005 року, органи державної влади інформують Комітет 

Міністрів про проект Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо захисту права особи на досудове 

провадження, розгляд справи судовим органом або виконавче провадження 

протягом розумного строку)", який неодноразово модифікувався, і має 

запровадити в національному законодавстві ефективний засіб юридичного 

захисту в разі тривалого виконавчого провадження, надаючи можливість 

отримати компенсацію за затримку та притягти до відповідальності винних у 

цьому осіб. 

«Про внесення змін до деяких законів України», де розширено перелік 

обставин, за яких боржник повинен самостійно порушити справу про 

банкрутство (розроблений на виконання рішення Суду у справах «Сокур 

проти України», «Грішечкін проти України», «Твердохліб проти 

України»,тощо);  

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення», яким вводиться процедура оскарження рішень судів у 
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справах про адміністративні правопорушення (розроблений на виконання 

рішення Суду у справі «Гурепка проти України»);  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів», яким обмежується 

участі прокурора у господарському процесі (розробляється з метою 

попередження можливих порушень Конвенції);  

«Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» 

щодо порядку вирішення заяви про відвід судді (розробляється з метою 

попередження можливих порушень Конвенції);  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів», яким 

розширюється коло осіб, що можуть ініціювати порушення справи про 

банкрутство, з метою надання можливості державному виконавцю брати 

учать у процедурі банкрутства (розроблено на виконання рішення Суду у 

справах «Семенов проти України», «Колосай проти України», «Щукін проти 

України», тощо); 

Важливим є прийняття проекту Закону, що передбачає скасування 

мораторію на примусову реалізацію майна підприємств, частка держави в 

яких становить 25 і більше відсотків. 

Окремої уваги заслуговує те, що 5 червня 2012 року Верховна Рада 

України прийняла Закон України «Про гарантії держави щодо виконання 

судових рішень»
444

, розроблений на виконання Україною рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Юрій Миколайович Іванов 

проти України» від 15 січня 2010 року
445

. Цей закон набрав чинності 1 січня 

2013 року. 

15 жовтня 2009 року Європейський суд виніс «пілотне» рішення у 

справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», яке набуло статусу 

остаточного 15 січня 2010 року.  У цьому рішенні Європейський суд визнав 

порушення Україною її зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і 
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основоположних свобод (п. 1 статті 6 «Право на справедливий суд» та стаття 

1 «Захист права власності» Першого протоколу до Конвенції) в зв’язку з 

систематичним невиконанням державою рішень національних судів. Крім 

того, було визнано порушення статті 13 «Право на ефективний засіб 

юридичного захисту» Конвенції в зв’язку з відсутністю у національному 

законодавстві ефективних засобів юридичного захисту від такого 

невиконання. 

З огляду на суть порушення, Європейський суд зобов’язав державу, 

зокрема, невідкладно — не пізніше ніж упродовж одного року від дати, на 

яку це рішення набуває статусу остаточного (тобто до 15 січня 2011 року), — 

запровадити ефективний засіб юридичного захисту (або комплекс таких 

засобів), який би забезпечив адекватний та достатній захист від невиконання 

або затримки у виконанні рішення національного суду, за виконання якого 

вона несе відповідальність відповідно до принципів, встановлених 

практикою Європейського суду
446

. 

У вищезазначеному рішенні Європейський суд визнав порушення 

Україною її зобов’язань за Європейською конвенцією (п. 1 статті 6 «Право на 

справедливий суд» та стаття 1 «Захист права власності» Першого протоколу 

до Конвенції) в зв’язку з систематичним невиконанням державою рішень 

національних судів. Крім того, було визнано порушення статті 13 «Право на 

ефективний засіб юридичного захисту» Конвенції в зв’язку з відсутністю у 

національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту від 

такого невиконання. 

Виходячи з цього, перейдемо до короткого аналізу прийнятого 

Верховною Радою України Закону України «Про гарантії держави щодо 

виконання судових рішень»
447

, адже протягом 2012 року українські суди 

винесли майже 2 мільйони рішень з приводу соціальних виплат дітям війни, 
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понад півмільйона рішень щодо виплат інвалідам війни та чорнобильцям. 

Однак всі рішення судів, що прийняті на користь громадян та набули 

законної сили, залишаються невиконаними через відсутність необхідних 

коштів у держбюджеті та наявність чинного законодавства, спрямованого на 

скорочення соціальних видатків з держбюджету через дефіцит коштів
448

, 
449

. 

Так, цей закон встановлює гарантії держави щодо виконання судових 

рішень та виконавчих документів, визначених Законом України «Про 

виконавче провадження», та особливості їх виконання. 

Відповідно до статті 2 цього закону держава гарантує виконання 

рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо 

майна, боржником за яким є: 

 державний орган; 

 державні підприємство, установа, організація; 

 юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється 

відповідно до законодавства. 

Примусова реалізація майна юридичних осіб – відчуження об’єктів 

нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, з використанням 

яких юридичні особи провадять виробничу діяльність, а також акцій (часток, 

паїв), що належать державі та передані до їх статутного фонду. Дія закону не 

поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, 

державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, 

установа, організація, що належать до комунальної власності. 

Статтями 3 та 4 Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень»
450

 визначені особливості виконання рішень суду про стягнення 

коштів з державного органу, державного підприємства або юридичної особи. 
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У разі якщо Державна казначейська служба України протягом трьох 

місяців не перерахувала кошти за рішенням суду про стягнення коштів, 

стягувану виплачується компенсація в розмірі трьох відсотків річних від 

несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною 

програмою для забезпечення виконання рішень суду. Компенсація за 

порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення 

коштів з державного органу нараховується Державною казначейською 

службою України. Компенсація за порушення строку перерахування коштів 

за рішенням суду про стягнення коштів з державного підприємства або 

юридичної особи нараховується державним виконавцем протягом п’яти днів 

з дня отримання ним повідомлення Державної казначейської служби про 

перерахування коштів, крім випадку, коли кошти перераховуються на 

відповідний рахунок Державної виконавчої служби України. У разі, якщо 

кошти за рішенням суду не перераховані стягувану з відповідного рахунка 

Державної виконавчої служби протягом десяти днів з дня надходження всіх 

необхідних для цього документів та відомостей, стягувану виплачується 

компенсація у вищезазначеному розмірі за рахунок коштів, передбачених за 

бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду (стаття 5 

Закону). 

Згідно статті 6 Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень»
451

 кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів згідно з 

Законом, вважаються збитками державного бюджету. Посадова, службова 

особа державного органу, державного підприємства або юридичної особи, дії 

якої призвели до збитків державного бюджету, несе відповідальність згідно з 

законом. Державна казначейська служба може подати заяву до прокуратури з 

метою відшкодування збитків держави через суд. У разі встановлення в діях 

посадової, службової особи державного органу складу злочину за 

обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, державні 
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органи в установленому законодавством порядку реалізують право зворотної 

вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих 

державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не 

встановлено законодавством. Державні органи після виконання рішень суду 

про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного 

бюджету, у випадках, визначених Законом, проводять службове 

розслідування щодо причетних посадових, службових осіб таких органів, 

якщо рішенням суду не встановлено складу злочину в діях зазначених осіб. 

За результатами службового розслідування державні органи та органи 

прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державної 

казначейської служби України у місячний строк можуть звернутися до суду з 

позовною заявою про відшкодування збитків, завданих державному 

бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого 

відшкодування до посадових, службових осіб таких органів, винних у 

завданні збитків (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими 

відносинами та відшкодуванням моральної шкоди). Якщо збитки, завдані 

державному бюджету, є результатом спільних дій або бездіяльності кількох 

посадових та службових осіб, такі посадові та службові особи несуть 

солідарну відповідальність. 

Виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо 

майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, 

юридична особа, здійснюється в порядку, встановленому Законом України 

«Про виконавче провадження». У разі якщо такі рішення суду не виконано 

протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого 

провадження, крім випадків, коли стягував перешкоджає провадженню 

виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із 

заявою про зміну способу і порядку виконання рішення суду (стаття 7)
452

. 
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Також варто звернтуи увагу на інституційну складову проблеми 

належного виконання судових рішень в Україні. Йдеться про вдосконалення 

діяльності Державної виконавчої служби.  

До 1999 року проблемами виконання судових рішень в Україні 

опікувалася лише судова система. Тоді було прийнято рішення про 

виключення служби судових виконавців із структури судів та утворення в 

системі органів Міністерства юстиції служби державних виконавців. 

Подальшим кроком у реформуванні органів державної виконавчої служби 

стало прийняття у 1999 році Закону України “Про виконавче провадження”, 

який остаточно виділив виконавчу службу у системі судових органів і, як 

тоді здавалося, надав органам державної виконавчої служби незалежності. 

Однак ці кроки не сприяли істотному покращенню роботи цих органів. Отже, 

у 2005 році департамент державної виконавчої служби перетворюється на 

окремий урядовий орган у складі Міністерства юстиції. У рамках проведення 

Президентом України адміністративної реформи Державна виконавча служба 

перетворена на центральний орган виконавчої влади, діяльність якого 

спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через міністра 

юстиції України. 

Тепер Державна виконавча служба входить до системи органів 

виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових 

осіб) відповідно до законів України. Однак, попри ряд реформувань, 

Державна виконавча служба поки що не може забезпечити право кожного 

громадянина на своєчасне і повне виконання судових рішень. А тому ця 

проблема потребує якнайшвидшого розв’язання, у тому числі на 

законодавчому рівні
453

. 

У доповнення до вищезазначеного Закону України «Про гарантії 

держави щодо виконання судових рішень», необхідно було закріпити 
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аналогічні гарантії виконання рішень Європейського суду. Так, у Верховній 

Раді України зареєстровано проект «Закону про внесення змін до Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» (щодо вдосконалення процедури виконання рішень та 

пропозицій Європейського суду з прав людини)» (реєстр. № 3075 від 

13.08.2013).  

Законопроект вперше передбачає персональну відповідальність за 

незаконні дії або бездіяльність посадових осіб, що призвели до подачі заяви 

до Європейського Суду та за результатами розгляду якої Судом було 

постановлено Рішення на користь заявника. Крім того, з метою 

попередження завдання шкоди іміджу України, у проекті Закону 

пропонується покласти витрати пов’язані з виконанням рішення Суду на 

вказаних посадових осіб та позбавити їх права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, оскільки вони не спроможні захищати і 

відстоювати права людини та не порушувати їх. 

Також, законопроектом передбачена підготовка та подання Урядовим 

уповноваженим у справах Європейського суду Верховній Раді України 

пропозицій для врахування у подальшій роботі під час підготовки 

законопроектів. Вважаємо, що у разі прийняття, така норма законопроекту 

дозволить приймати оперативні дії із вдосконалення національного 

законодавства, спрямовані на зменшення підстав для порушень прав та 

основоположних свобод людини.  

Фактично, це буде ефективним виконанням ст. 41 Конвенції
454

 в 

частині зобов'язання держави-відповідача вжиття заходів з метою 

запобігання виникненню подібних порушень у майбутньому.  

Особливої уваги заслуговує прийняття Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо підстав перегляду судових 
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рішень» від 11 лютого 2010 року
455

, яким доповнено положення, що 

«встановлення міжнародною судовою інстанцією, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань» при вирішенні 

справи судом є підставою для перегляду судових рішень. Цей закон вніс 

зазначені зміни до Господарського процесуального (ст.111-16)
456

, Цивільного 

процесуального кодексів (ст.354)
457

 та Кодексу адміністративного 

судочинства (ст.237)
458

.  

Фактично внесення вищезазначених змін є результатом приведення до 

відповідності зазначених процесуальних законів зі ст.46 Конвенції
459

. Мова 

йде про те, що до цього часу, через невдале формулювання в цих 

процесуальних законах, Верховний Суд відмовляв у перегляді справ за 

виключними обставинами на підставі рішень Європейського Суду і 

порушене право людини так і залишалось незахищеним. 

Проте, Конституційний Суд України своїм рішенням щодо тлумачення 

ст.125 та ст.129 Конституції України
460

 визначив конституційний статус 

Верховного Суду як такий, що не передбачає надання йому повноважень 

суду касаційної інстанції по відношенню до рішень вищих спеціалізованих 

судів, які реалізують повноваження касаційної інстанції. І, на жаль, цим 

рішенням поставлено під загрозу можливість перегляду судових рішень, в 

разі порушення міжнародних зобов’язань. 

Також 12 лютого 2015 року Верховна Рада України схвалила Закон 

України «Про забезпечення права на справедливий суд»
461

, що по суті 

відповідає змісту ст. 6 Європейської Конвенції, яка гарантує право на 
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справедливий і публічний розгляд справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, при визначенні 

цивільних прав і обов’язків особи чи при розгляді будь-якого кримінального 

обвинувачення, що пред’являється особі. 

Метою закону є удосконалення правового механізму забезпечення 

права особи на справедливий суд, підвищення ефективності діяльності 

судової системи, забезпечення однакового застосування закону, визначення 

правових і організаційних засад атестації та дисциплінарної відповідальності 

суддів, удосконалення процедур призначення на посади суддів та оптимізація 

діяльності суддівського самоврядування. Законом пропонується
462

: 

- внести зміни до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення (далі – КУпАП), Господарського процесуального кодексу 

України (далі – ГПК), Цивільного процесуального кодексу України (далі – 

ЦПК), Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), 

Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК), законів 

України «Про Вищу раду юстиції», «Про доступ до судових рішень», «Про 

судоустрій і статус суддів» (Закон викладається у новій редакції), а також 

Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України від 

10.02.2010 р. № 1861-VI, відповідно до яких: 1) ліквідується інститут допуску 

справи до провадження у Верховному Суді України (далі – ВСУ) (статті 358–

360-1 ЦПК, статті 449–451 КПК, статті 111-19–111-21 ГПК, статті 239-1–240 

КАСУ, статті 297-4– 297-5 КУпАП – у редакції проекту); 2) значно 

розширюються повноваження ВСУ, зокрема, йому надається право 

безпосередньо здійснювати правосуддя в порядку, встановленому 

процесуальним законом (розглядати справи відповідної судової спеціалізації 

як суд апеляційної або касаційної інстанції) (частина друга статті 38 Закону 

України «Про судоустрій і статус суддів» у редакції проекту); 3) 

відновлюються кваліфікаційні класи суддів (стаття 84 Закону України «Про 
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судоустрій і статус суддів» у редакції проекту); 4) зі статті 2 Закону України 

«Про Вищу раду юстиції» виключаються приписи щодо обов’язкової 

наявності попередніх висновків комітетів Верховної Ради України для 

прийняття рішень Вищої ради юстиції (далі – ВРЮ), з питань, віднесених до 

її компетенції; 5) на законодавчому рівні встановлюється більш докладний 

порядок добору та призначення кандидатів для призначення членами ВРЮ 

(статті 6-1 – 13 Закону України «Про Вищу раду юстиції» у редакції проекту) 

тощо. 

Кінцевою метою мати стати ефективне забезпечення права громадян на 

справедливий суд. Розширюються права громадян щодо гарантій рівності 

перед законом і судом, гласності, відкритості судового процесу, 

обов'язковості рішень суду, унормування неупередженого розподілу судових 

справ. Інформація щодо суду, який розглядає справу, стадії розгляду, місце 

та час засідань має бути відкритою і оприлюдненою. Право бути присутнім у 

відкритому судовому засіданні не може бути обмежено; 

- висновки Верховного Суду України щодо застосування норм права 

стануть обов’язковими для суб’єктів владних повноважень, а суди будуть їх 

враховувати, що забезпечить однакове застосування норм права; 

- відповідно до міжнародних стандартів унормовано питання 

утворення судів, призначення суддів на адміністративні посади, оптимізації 

складу судів і їх діяльності. Органи виконавчої влади не матимуть впливу на 

процедури утворення судів та визначення кількості суддів. Зменшується 

кількість адміністративних посад у судах та склад суддів приводиться у 

відповідність до реального навантаження; 

- уточнено і посилено гарантії незалежності і недоторканності суддів, 

їх права та обов'язки, запроваджено новий текст присяги судді. Стануть 

більш прозорими порядок призначення судді на посаду, включно з 

процедурами добору кандидатів, відбіркового і кваліфікаційного іспитів, 

підготовки і навчання кандидатів на посади суддів. Унормовано процедури 
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обрання суддів безстроково та їх призначення і переведення в інші суди, які 

мають проходити лише на конкурсних засадах; 

- регламентовано незалежне оцінювання професійного рівня судді, від 

результатів якого залежатиме його подальша кар’єра. Запровадження 

атестації стимулюватиме підвищення рівня кваліфікації суддів; 

- передбачено чітке визначення підстав та порядку здійснення 

дисциплінарного провадження щодо суддів, запровадження восьми видів 

дисциплінарних стягнень, чіткі строки притягнення суддів до 

відповідальності та строки погашення дисциплінарних стягнень. При цьому 

встановлюються гарантії захисту прав суддів та змагальності в 

дисциплінарному провадженні; 

- запропоновано зміни в організації та порядку формування Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, яка діятиме у складі кваліфікаційної і 

дисциплінарної палат. Уточнено вимоги до членів Комісії, їх права і 

обов'язки, організація діяльності і забезпечення; 

- підвищено вимоги до членів Вищої ради юстиції та внесено зміни 

щодо організації її діяльності; 

- спрощено організаційні форми органів суддівського самоврядування. 

Після прийняття Закону України «Про судоустрій і статус суддів 

України» 7 липня 2010 року ВСУ фактично перестав бути вищим судовим 

органом у всіх судових юрисдикціях. Зокрема, перегляд у ВСУ судових 

рішень після їх перегляду в касаційному порядку вищими спеціалізованими 

судами гарантується лише у разі встановлення міжнародною судовою 

установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною 

міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом. 

Поряд із цим, вказаним Законом та відповідними процесуальними 

кодексами України передбачається можливість перегляду ВСУ судових 

рішень вищих спеціалізованих судів з підстави неоднакового застосування 

судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального 

права, що потягло ухвалення протилежних за змістом судових рішень у 
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подібних правовідносинах, однак тільки якщо рішення про допуск такої 

скарги до розгляду у ВСУ прийме той же вищий спеціалізований суд, який 

ухвалив суперечливе судове рішення. Відтак суд, який прийняв рішення, яке 

є предметом оскарження, вирішує, чи буде розглянута скарга на таке рішення 

(тобто фактично виступає судом у справі, в якій він фактично є стороною), 

що суперечить загальновизнаним стандартам цивілізованого судочинства. 

Отже, з огляду на це вважаємо, що запропоновані зміни щодо 

повернення Верховному Суду України реальних повноважень найвищого 

судового органу у системі судів загальної юрисдикції, як це передбачено у 

частині другій статті 125 Конституції України, є позитивним кроком і 

заслуговує на підтримку парламенту
463

. 

Те ж саме стосується й положень закону, якими вносяться зміни до 

Закону України «Про Вищу раду юстиції», відповідно до яких у вказаному 

Законі чітко визначається порядок добору та призначення кандидатів у члени 

ВРЮ від з'їзду суддів України, з'їзду адвокатів України, з'їзду представників 

юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнською 

конференцією працівників прокуратури, Верховною Радою України та 

Президентом України
464

. 

Ураховуючи вищезазначене, прийняття вказаних вище законів зможе 

істотно вдосконалити законодавство України в сфері захисту прав людини та 

покращити ефективність з виконання рішень Європейського суду. 

Наразі рішення національних судів залишаються невиконаними 

незважаючи на констатацію Європейським судом порушення в цьому зв’язку 

по наступних справах
465

: 

 27282/03 Сiвокоз, рiшення вiд 04/10/2005, остаточне 04/01/2006 

 22219/02 Дроботюк рiшення вiд 20/09/2005, остаточне 20/12/2005 
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 71186/01 Фуклєв, рiшення вiд 07/07/2005, остаточне 30/11/2005 

 15366/03 Черняєв, рiшення вiд 26/07/2005, остаточне 30/11/2005 

 41073/02 Андрусенко, рiшення вiд 10/08/06, остаточне10/11/06 

 23390/02 Iщенко та iншi, рiшення вiд 08/11/2005, остаточне 

08/02/2006  

 10174/02 Ханенко, рiшення вiд 13/12/2005, остаточне 12/04/2006 

 41030/02 Куршацова, рiшення вiд 29/11/2005, остаточне 

01/03/2006 

 22972/02 Лютих, рiшення вiд 13/09/2005, остаточне 13/12/2005 

 9719/02 Помазаний та Шевченко, рiшення вiд 04/04/2006, 

остаточне 04/07/2006 

 58312/00 Трихлiб, рiшення вiд 20/09/2005, остаточне 20/12/2005 

 39404/02 Мухiн, рiшення вiд 19/10/2006, остаточне 19/01/2007) 

 32166/04 Сарафанов та iншi, рiшення вiд 14/12/2006, остаточне 

14/03/2007 

 27349/03 Кожанова, рiшення вiд 22/11/2005, остаточне 22/02/2006  

 35765/05 Дерев'янко та Белецький, рiшення вiд 11/10/2007, 

остаточне 11/01/2008 

 42478/04 Мiрвода, рішення від 7/12/2007, остаточне 07/03/2007 

 25476/02 Погребна, рішення від 15/02/2007, остаточне 09/07/2007 

На виконання деяких рішень прийнято відповідні заходи. Зокрема, з 

метою погашення кредиторської заборгованості було внесено зміни в 

законодавство України
466

 на підставі розгляду справ Piven v. Ukraine
467

 та 

Kechko v. Ukraine
468

 тощо. 
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Починаючи з 2005 року, органи державної влади інформують Комітет 

Міністрів про проект Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо захисту права особи на досудове 

провадження, розгляд справи судовим органом або виконавче провадження 

протягом розумного строку)", який неодноразово модифікувався, і має 

запровадити в національному законодавстві ефективний засіб юридичного 

захисту в разі тривалого виконавчого провадження, надаючи можливість 

отримати компенсацію за затримку та притягти до відповідальності винних у 

цьому осіб.  

21-22 червня 2007 року Радою Європи, в контексті сприяння Комітету 

Міністрів Ради Європи у нагляді за виконанням рішень Європейського суду з 

прав людини, було проведено Круглий стіл, в якому брали участь 

високопосадовці з різних держав, в яких наявна проблема невиконання 

рішень національних судів, з метою обговорення можливих шляхів 

подолання вказаної системної проблеми. Конструктивний діалог між різними 

учасниками заходу призвів до затвердження Висновків, в яких було 

висвітлено основні проблеми, які призводять до невиконання, та 

запропоновано низку можливих шляхів їх вирішення, якими органи держаної 

влади можуть скористатися під час розробки відповідних планів заходів.  

Крім того, був підготовлений Меморандум щодо невиконання рішень 

національних судів в Україні (CM/Inf/DH(2007)30rev) з метою допомоги 

Комітету Міністрів та органам державної влади України у визначенні 

наявних проблем. Меморандум було декласифіковано на 997-му засіданні 

Комітету Міністрів у липні 2007 року. Меморандум висвітлює існуючу 

ситуацію у кожній відповідній сфері та визначає питання, які має бути 

вирішено з метою виконання Україною рішень Європейського суду
469

. 
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Враховуючи вищезазначене, та у відповідь на прийняту Промiжну 

Резолюцiу CM/ResDH(2008) Комітету Міністрів Ради Європи, яка 

згадувалася раніше, у 2013 році було підготовлено звіти до чотирьох засідань 

Комітету міністрів, на яких розглядались питання виконання державами-

сторонами Конвенції рішень Європейського суду з прав людини.За 

результатами звітування про вжиті заходи у 2013 році Комітет міністрів 

вирішив припинити здійснення контролю за виконанням Україною рішень 

Європейського суду в 23 справах: «Миколаєнко проти України», «Таран 

проти України», «Апалькова проти України», «Подольськая проти України», 

«Богомаз проти України», «Фадєєва проти України», «Сулими проти 

України», «Шаблій проти України», «Торговий дім Петро і Павел проти 

України», «Чернейчук проти України», «Шевченко проти України», 

«Лебедєва проти України», «Гаймуренко проти України», «Кушнеров проти 

України», «Довгопол проти України», «Чупринко проти України», «Селютіна 

проти України», «Кузьомко проти України», «Кушнарьов проти України», 

«Масютенко проти України», «Михайленко проти України», «Димма проти 

України», «Тюлякова проти України» та «Колесник проти України» як таких, 

що вважаються виконаними в повному обсязі
470

. 

Органи державної влади України визнають свої зобов'язання щодо 

повного виконання рішень Європейського суду у зазначених справах, як і у 

всіх інших, та посилять свої зусилля у прийнятті як вже оголошених заходів, 

так і інших заходів, які будуть необхідні з метою запобігання новим, схожим 

порушенням Конвенції. 

Інша проблема стосується категорії справ з порушення честі та 

гідності, зловживань правоохоронних органів по відношенню до людини, 

прикладом чого є справа «Афанасьєв проти України»
471

. За обставинами 

багатьох справ, поданих до Європейського суду з прав людини, органи 
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прокуратури та МВС, навіть порушивши провадження за скаргою, згодом 

закривають його за формальними ознаками. Доведено випадки і неналежного 

реагування на такі скарги, і не вжиття своєчасних заходів, необхідних для 

проведення ефективного розслідування за скаргами
472

.  

Наведені результати аналізу свідчать про те, що для належного 

виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні вживаються 

відповідні заходи. Однак, вирішення системних проблем у цій сфері потребує 

законодавчого регулювання, що, в свою чергу, є довготривалим процесом. 

Задля його прискорення в Україні потрібно організувати повноцінне 

інформування громадськості щодо необхідності забезпечення належного 

рівня виконання рішень Європейського суду з прав людини та налагодити 

активну і тісну співпрацю у цій сфері між представниками як усіх гілок 

влади, так і суспільства в цілому
473

. 

В Україні створені усі умови для ознайомлення з рішеннями та 

практикою Європейського суду. Проблемним залишається використання цієї 

практики українськими суддями як джерела права
474

. На законодавчому рівні 

вжито усіх заходів, будемо мати надію, що органи судової влади будуть 

скоординовано підходити до застосування практики Європейського Суду, а 

вищі судові інстанції покладуть тому приклад. 

Проте не лише органи судової влади, але і інші органи влади мають 

працювати над вирішенням проблем виконання рішень та застосування 

практики Суду. Так, Верховна Рада України також повинна відігравати 

важливу роль у питаннях виконання рішень Європейського суду з прав 

людини та, особливо, щодо усунення системних проблем, які призводять до 

порушення гарантованих Конвенцією прав і свобод. Лише законодавчими 

рішеннями можуть бути запроваджені ефективні механізми юридичного 
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захисту порушених прав і свобод відповідно до статті 13 Конвенції та 

створено умови для попередження ситуації подання скарг до Європейського 

суду. 

Адже, нам необхідно виходити з того, що Європейський суд є лише 

допоміжним інструментом та гарантією виконання Європейської конвенції. 

Тому, якщо ефективно дотримуються її положення, то зникають умови для 

оскарження порушених прав і свобод людини в Європейському суді. Україна 

послідовно йде на досягнення цієї мети, проте цей шлях непростий і він 

вимагає ще достатніх зусиль та роботи у цьому напрямі. 

Також, при виконанні рішень треба враховувати відповідні принципи. 

Принцип наявності мінімальних гарантій, який полягає в тому, що 

права і свободи людини, які зафіксовані в Конвенції, зобов'язують 

кожну державу гарантувати мінімум таких прав і свобод. Також 

принцип так званої ієрархічної обмеженості прав і свобод, який 

пов'язаний з певною ієрархією прав і свобод людини залежно від 

необхідності їх обмеження. Серед важливих принципів імплементації 

положень Конвенції у національну систему права є принцип лімітованої 

позитивності обов'язків держави. За загальним принципом, держава - 

учасниця Конвенції має утримуватися від втручання в певні сфери 

суспільного життя. 

Отже, з огляду на ефективність захисту прав і свобод людини в 

кожній судовій справі на стадії виконання судового рішення на державу-

відповідача можуть бути покладені різні зобов'язання.  

По-перше, це обов'язок держави-відповідача сплатити заявникові 

справедливу сатисфакцію, призначену відповідно до ст. 41 Конвенції . 

Суд, який визнав факт порушення, передбачає у своєму судовому рішенні 

справедливу сатисфакцію особі, яка стала жертвою такого порушення. 

По-друге, зобов'язання держави, що порушила Конвенцію, може 

полягати в обов'язку вжити індивідуальних заходів на користь заявника 

з метою припинення протиправної дії або виправлення наслідків 
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протиправного акту (restitutio in integrum). По-третє, судове рішення 

може містити зобов'язання держави-відповідача вжити заходів з метою 

запобігання виникненню подібних порушень у майбутньому.  

Відповідні обов’язки держав та процедура їх виконання міститься 

в спеціальному Законі України Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського Суду з прав людини. 

Крім того практика виконання рішень вимагає і законодавчих змін, які 

необхідно внести за пропозицією Міністерства юстиції. Наприклад, "Про 

внесення змін до деяких законів України", де розширено перелік обставин, за 

яких боржник повинен самостійно порушити справу про банкрутство 

(розроблений на виконання рішення Суду у справах «Сокур проти України», 

«Грішечкін проти України», «Твердохліб проти України»,тощо) ;  

«Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» 

щодо порядку вирішення заяви про відвід судді (розробляється з метою 

попередження можливих порушень Конвенції) ;  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів», яким 

розширюється коло осіб, що можуть ініціювати порушення справи про 

банкрутство, з метою надання можливості державному виконавцю брати 

учать у процедурі банкрутства (розроблено на виконання рішення Суду у 

справах «Семенов проти України», «Колосай проти України», «Щукін проти 

України», тощо) ;  

На виконання деяких рішень прийнято відповідні заходи. Зокрема, з 

метою погашення кредиторської заборгованості було внесено зміни в 

законодавство України на підставі розгляду справ Piven v. Ukraine та Kechko 

v. Ukraine тощо. На виконання рішень Європейського суду з державного 

бюджету в 2013 році вже було сплачено 84 980 000, 2 грн. 

Прийняття цих законів зможе істотно вдосконалити законодавство 

України в сфері захисту прав людини та покращити ефективність з 

виконання рішень Європейського суду. 
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Проте, досить складна ситуація склалася у зв’язку із проведенням 

антитерористичної операції на Сході України. Так, Постановою Верховної 

Ради України від 21.05.2015 № 2765 затверджено Заяву про відступ України 

від зобов’язань, визначених Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод, Міжнародним пактом про громадянські і політичні 

права та Європейською соціальною хартією (переглянутою) (далі – Заява)
475

.  

Україна здійснила відступ від зобов’язань, визначених статтями 2, 9, 

12, 14 та 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, статями 

5, 6, 8 та 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та 

пунктом 2 статті 1; пунктами 2-3 статті 4; пунктом 1 статті 8; пунктом 1 

статті 14; статтями 15 та 16; пунктами 1 а) та 1 с) статті 17; статтями 23 та 30; 

пунктами 1-2 статті 31 Європейської соціальної хартії (переглянутої) в 

окремих районах Донецької та Луганської областей України, визначених 

Кабінетом Міністрів України у зв’язку з проведенням антитерористичної 

операції, на період до повного припинення збройної агресії Російської 

Федерації. При цьому, Міністерство закордонних справ України на підставі 

інформації, наданої Службою безпеки України, регулярно інформуватимуть 

Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй та Генерального 

секретаря Ради Європи про стан безпекової ситуації в Донецькій та 

Луганській областях та про зміну території, на яку поширюється відступ 

України від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські і 

політичні права, Конвенцією про захист прав людини і основоположних 

свобод та Європейською соціальною хартією (переглянутою)
476

.  

Ураховуючи подальше існування небезпечної ситуації, надалі під час 

проведення антитерористичної операції Україна згідно пункту 10 Заяви може 

вживати заходів, які можуть бути підставою для відступу від зобов’язань за 
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іншими статтями вказаних вище міжнародних договорів, у тому числі 

Європейської конвенції
477

.  

Будемо сподіватися, що ця Зава буде тимчасовою і Україна зможе 

забезпечити захист прав і свобод людини згідно положень Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про 

громадянські і політичні права та Європейської соціальної хартії 

(переглянутою) на всій території України. 

 

3.4. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на правову 

систему держави та юрисдикцію національних судів 

Поняття прецеденту в практиці Європейського суду з прав людини  

Якщо детально проаналізувати практику Європейського суду, то можна 

прослідкувати, що досить часто Суд при винесенні рішень звертається до своєї 

попередньої практики. В науковому розрізі це становить інтерес для 

дослідження. Зокрема, досить важливо буде проаналізувати таку практику на 

відповідність принципу stare decisis, який є здобутком англосаксонської 

правової ситеми та в правовому сенсі означає, що суди притримуються 

попередніх рішень (прецедентів) та не піднімають заново вже урегульовані 

судовою практикою питання. Принцип stare decisis є основою прецедентного 

права.
478

.  

Для романо-германської правової системи прецеденти не мають такого 

значення як для англосаксонської системи права. За загальним правилом, 

будь-яке винесення рішення не обходиться без аналізу прецедентів. Інколи 

зустрічаються випадки застосування прецедентної практики в романо-

германській правовій системі
479

. 

У цьому сенсі, рішення Європейського суду базуються на принципі stare 

decisis. He будемо вдаватися до дискусії з цього приводу, але звернемо увагу на 
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питання, чи може це правило обмежити динамічне тлумачення Судом 

положень Європейської Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод
480

. 

Принцип має дві ознаки
481

: 

- стабільність практики, що застосовується судами під час винесення 

рішень; 

- сприйняття практики судів як джерела права
482

. 

Беручи до уваги відсутність юрисдикції Суду у формуванні 

прецедентів, то у його рішеннях часто зустрічається посилання на послідовну 

практику. Проте, з метою стабільності та уніфікації у застосуванні положень 

Конвенції державами, Європейський суд рідко вдається до перегляду 

попередніх рішень. Тому можемо зупинитися на використанні прецедентної 

практики Судом
483

. 

Слід зауважити, що Суд ніколи прямо не посилався на цей принцип. 

Проте, неодноразові посилання у своїх рішеннях на свою практику, вказує на 

використання прецедентів Європейським судом. 

Доктрина вказує, що усталена практика означає притримання судами 

попередніх рішень та відмова від врегулювання питань, вже врегульованих 

судовою практикою раніше. Втім, постійну практику можна також розглядати 

як результат цієї традиції
484

.  

Таким чином, багато науковців та юристів вбачають у практиці Суду 

ознаки прецедентної. 

 

Особливості прецедентної практики Європейського суду з прав 

людини 
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Вивчення питання значення судового прецеденту в діяльності 

Європейського суду з прав людини значно підсилюється необхідністю 

забезпечення належної імплементації та реалізації в Україні норм Конвенції 

та практики її застосування Європейським судом з прав людини.  

Європейський суд з прав людини неухильно дотримується доктрини 

фактичної обов'язковості своїх раніше прийнятих рішень
485

. Визнаючи 

формальну відсутність доктрини прецеденту, Європейський суд, тим не 

менше, послідовно дотримується своєї попередньої практики. Як 

неодноразово вказував Суд: «Хоча Суд формально і не зобов'язаний 

дотримуватися своїх раніше прийнятих рішень, однак він не повинен 

відступати без поважних причин від прецедентів, визначених у його 

попередніх рішеннях в інтересах правової визначеності, передбачуваності та 

рівності перед правом»
486

. 

Суд ніколи прямо не посилається на доктрину stare decisis, що є осно-

вою дії прецедентного права у країнах англо-саксонського права, але 

формула, яку він використовує, а саме «відповідно до незмінної судової 

практики» або «відповідно до усталеного прецедентного права», так само, як 

і цитування при прийнятті рішень попередніх судових рішень, як і формула 

«mutatis mutandis», можуть використовуватися як синоніми цієї доктрини. 

Для того, щоб Суд слідував своїм попереднім прецедентам, необхідна 

наявність їх подібності, для чого Суд застосовує «техніку розрізнень», щоб 

переконатися, що подібні рішення мають зв'язок між собою
487

.  

Суд доволі неохоче переглядає свою попередню практику. Яскравим 

прикладом можуть служити справи, що стосувалися питань застосування 

концепції озброєної демократії
488

. Так, у справах Glasennap та заявникам 

було відмовлено у прийнятті на державну службу з огляду на їх членство в 
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антидемократичних політичних партіях. Суд однак ухилився від розгляду 

питання дії німецької концепції озброєної демократії, зазначивши 

відсутність втручання у право на свободу вираження, яке оскаржували 

заявники, оскільки головним питанням у цих справах, на думку Суду, було 

саме право на доступ до державної служби, а відмова у такому доступі 

ґрунтувалася на критерії наявності необхідної професійної кваліфікації для 

зайняття «відповідних посад»
489

. Невдовзі після цих справ подібне питання 

постало у справі Vogt v. Germany
490

.  

Лише згодом у 2002. р. Суд був змушений прямо вказати на 

обставини, за яких він вважатиме за необхідне прямо скасовувати свої попе-

редні прецеденти. Це питання постало у справі про захист прав 

транссексуалів у Великій Британії. До того часу Суд дотримувався думки, 

викладеної у цілій серії справ, що відмова замінити реєстрацію народження 

чи видати свідоцтво про народження, де були б зафіксовані змінені 

персональні дані, що є відмінними від попереднього документа, не може 

розглядатись як втручання у право на повагу до приватного життя. Він 

також встановив, що відсутній позитивний обов'язок Уряду замінити діючу 

систему реєстрації народжень шляхом встановлення нової системи чи типу 

документації для надання підтверджень існуючого громадянського стану. 

Проте у 2002 р. Суд був змушений прямо скасувати свою попередню 

практику у своєму рішенні у справі I. v. the United Kingdom
491

.  

Отже, «розвиток конвергенції щодо досягнутих стандартів» 

символізує підхід Суду щодо можливості поступового перегляду попередніх 

прецедентів, але це аж ніяк не може свідчити про заперечення Судом 

доктрини прецедентного права як такої. Тобто якщо «остаточний висновок 

Суду щодо конкретної справи відрізняється від попередньої судової 

практики, яка склалась, Суд завжди вказує причини та наводить аргументи, 
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що обґрунтовують зміну його позиції. Суд цінує стабільність та 

послідовність власної судової практики»
492

. 

На підтвердження цього висновку можна навести думку Голови 

Європейського суду з прав людини, судді від Швейцарії Л. Вільдхабера, 

який вважає, що нормальний курс Європейського суду – це слідування 

прецеденту, доктрина прецеденту для Суду добра та плідна, а необхідні 

зміни можливі у межах техніки «розрізнень», що використовується у 

прецедентному праві
493

. 

У підсумку можна назвати наступні характеристики – дії судового 

прецеденту у міжнародному та європейському праві: 

1. Судовий прецедент та його обов'язковість не встановлені формально у 

міжнародних договорах. Відсутність формального закріплення по-

в'язується з двома основними факторами: по-перше, не в усіх правових 

системах країн-учасниць міжнародного договору діє доктрина stare 

decisis; по-друге, держави досить скептично та «доскіпливо» ставляться 

до правотворчої функції міжнародного судового органу, розглядаючи це 

як зазіхання на їх суверенні права. 

2. Сфера міжнародних відносин має свої особливості, оскільки тільки 

частково регулюється міжнародним правом, коли на перше місце 

виходить не судова практика, як, скажімо, практика Конституційних 

Судів у національних правових системах деяких країн, а практика 

міжнародних відносин. 

3. Міжнародне правосуддя практично завжди носить субсидіарний 

характер та покладається на взаємодію з національними судовими та 

правовими системами залежно від предмета та сфери правового 

регулювання. Так, наприклад, така залежність від національних 

                                           
492

 Geranne Lautenbach. The concept of the rule of law and the European Court of Human Rights. - Oxford : Oxford 

University Press, 2013 – P. 115 
493

 Luzius Wildhaber. Precedent in the European Court of Human Rights. - Carl Heymanns, 2000– P. 8 



 

 

170 

правових систем у Європейського суду з прав людини більше, ніж у 

Суду ЄС. 

4. Міжнародне правосуддя у галузі прав людини базується на 

універсальній концепції прав людини. 

5. Незважаючи на відсутність нормативного закріплення, судовий 

прецедент діє фактично та впливає на діяльність як самого суду, такі на 

суб'єктів міжнародного права, а також на національні правові системи. 

Причому міжнародні суди не тільки частково визнають доктрину stare 

decisis, але й більше покладаються на її функціональний еквівалент у 

країнах континентального права - доктрину усталеної судової практики. 

Це підкреслює, універсальну природу правосуддя у частині 

обов'язковості слідування своїм раніше прийнятим рішенням з метою 

гарантії принципу верховенства права
494

. 

 

Вплив на правову систему держави через практику Суду 

Європейська конвенція передбачає діяльність Європейського суду з прав 

людини та його вплив на правову систему України па якісно новій 

методологічній основі. Це зумовлено тим, що до Європейського суду 

здебільшого передаються заяви з оскарженням дій передусім органів 

виконавчої влади в рамках здійснення ними адміністративних функцій. 

Характерним з цього погляду є, наприклад,  правове регулювання 

діяльності національної судової системи, галузей права цивільного, 

адміністративного, фінансового тощо. Стаття 6 Конвенції вимагає від 

держави-учасниці певної поведінки в галузі судочинства
495

.  

Стаття 6 Конвенції встановлює, що кожна особа при вирішені питання 

щодо її «цивільних прав і обов'язків» має право на справедливий і відкритий 

розгляд упродовж розумного строку незалежним та безпристрасним судом. 
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Причому під цивільними правами та обов'язками розуміється досить широке 

коло прав, які не можуть бути порушені державою. Наприклад, із погляду 

Європейського суду до цивільних прав можуть належати навіть  такі права, 

які традиційно в національній правовій системі не розглядаються як цивільні. 

Так, у справі Pudas v. Sweden Європейський суд визнав можливість 

застосування ст. 6 Конвенції про справедливий суд щодо рішень органів 

Швеції про скасування ліцензії на здійснення перевезень громадським 

транспортом
496

.  

Таким чином, відмова у видачі ліцензії розглядається Європейським 

судом як порушення цивільних прав громадянина. Цей приклад наведений 

для того, аби аргументувати важливе положення, що традиційна система за-

хисту прав громадян вимагає концептуального та методологічного 

переосмислення, одним з аспектів якого є аналіз впливу рішень Європейського 

суду па правозахисну функцію як суспільства загалом, так і держави через 

систему національного законодавства. 

Європейський суд з прав людини, його рішення, механізм втілення в 

життя не слід розглядати як деяку правову екзотику або певне відхилення 

від традиційних уявлень про систему захисту прав громадян або як певну 

данину моді, яка, можливо, зміниться в найближчі часи. Аби зрозуміти 

механізм впливу Європейської конвенції па національну правову систему, а 

рішень Європейського суду - на систему захисту прав громадян, слід мати на 

увазі кілька важливих «наріжних каменів» такого впливу
497

. Це передусім 

стосується самої природи Європейського суду з прав людини, оскільки Суд 

спрямований на захист саме прав людини, а не прав держави, яка є стороною в 

будь-якому спорі, що розглядається Європейським судом. По-друге, слід 

зрозуміти значення рішень Європейського суду для розвитку найважливіших 

інститутів національної правової системи, а саме: права власності та її захист, 
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фундаментальних прав та свобод особи, захист прав і свобод особи в 

«нетрадиційних сферах правозахисної діяльності» тощо
498

.  

Розглядаючи ці інститути з погляду юрисдикції Європейського суду з 

прав людини, слід мати на увазі деякі важливі положення. Так, рішення Суду 

щодо права власності поширюється на випадки, коли внаслідок дій органів 

держави порушуються право власності особи, яке гарантоване ст. 1 

Протоколу 1 до Конвенції. Таке порушення, як правило, супроводжується і 

порушенням ст. 6 Конвенції, яка передбачає право будь-якої особи на 

справедливий судовий розгляд
499

. Характерною в цьому відношенні є відома 

справа «Совтрансавто-холдинг проти України», яка розглядалася 

Європейським судом з прав людини в Страсбурзі у 2002-2003 pp. В основу 

цієї справи було покладено заяву, яка була спрямована до Європейського 

суду російським підприємством «Совтрансавто-холдинг» в травні 1999 р. 

відповідно до ст. 34 Конвенції. Заявник, посилаючись па ст. 1 Протоколу 1 до 

Конвенції, скаржився на те, що внаслідок легалізації виконкомом                             

м. Луганська незаконних рішень підприємства «Совтрансавто-Луганськ» 

його акції були знецінені і через це заявник («Совтрансавто-холдинг») 

втратив контроль над діяльністю цього підприємства й над його майном. 

Крім того, заявник посилався на те, що його справа не була розглянута 

справедливо і в розумний строк безстороннім та незалежним судом. 

Суд, розглянувши справу, дійшов висновку, що акції, які належали 

заявнику, безумовно, мали економічну цінність і є «майном» у сенсі ст. 1 

Протоколу 1 до Конвенції. У зв'язку з цим Суд зазначив, що акції 

підприємства являють собою комплексну річ, що утримувач цієї акції володіє 

частиною статутного капіталу підприємства і має певні права. Йдеться не 

тільки про право безпосереднього контролю над активами, а й про інші 

права, якими може володіти утримувач акції, включаючи і право голосу, 
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тобто право впливу па діяльність підприємства. Суд зазначив, що заявник 

володів 49 % акцій «Совтрансавто-Луганськ», але внаслідок багатократного 

збільшення статутного фонду «Совтрапсавто-Луганськ» частина капіталу, 

яка належала заявнику, зменшилася, внаслідок чого повноваження заявника 

як утримувача акцій, а саме його повноваження керувати підприємством і 

контролювати його майно, зазнали значних змін. 

Судові органи України, на думку Європейського суду, розглядаючи 

подібне питання, мають керуватися розумінням «майна», а відтак і інституту 

власності, теоретико-методологічні орієнтири якого були запропоновані 

Європейським судом. Фактично йдеться про вплив рішень Європейського 

суду на всю правову систему України через один із найважливіших 

інститутів права - права власності.  

Точніше, такий вплив здійснюється через правове тлумачення способів 

захисту права власності, що відповідають європейським стандартам 

праворозуміння. Цікаво у зв'язку з цим зазначити, що Європейський суд у 

рішенні по згаданій справі також зорієнтував судову систему України на 

вирішення складних питань власності, спираючись на загальноєвропейський 

досвід і встановлюючи орієнтири, якими мають керуватися судді при 

вирішенні делікатних питань власності. При цьому Суд чітко наголосив, що 

його роль полягає в тому, аби визначити, чи сумісні результати, до яких 

дійшли національні судові інстанції по згаданій справі, з правами, що 

гарантуються Конвенцією та Протоколами до неї. Далі в рішенні Суду 

зазначається, що держава зобов'язана розробити таку судову процедуру, яка 

падала б реальність усім необхідним процедурним гарантіям, яка дала б 

змогу національним судам ефективно й справедливо розглядати будь-який 

спір, що виникає між приватними особами
500

. 

У рішенні по справі «Совтрансавто-холдинг проти України» 

наголошено, що Суд дійшов висновку про те, що форма, у якій відбувалася 
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та завершувалася судова процедура, а також ситуація невизначеності, від якої 

постраждав заявник, розірвали «справедливий баланс» між вимогами 

публічного інтересу й імперативами захисту права власності заявника. 

Внаслідок цього держава не виконала своїх зобов'язань по забезпеченню 

заявника ефективним механізмом здійснення його права власності, що 

гарантовано ст. 1 Протоколу 1 до Конвенції
501

. 

Констатуючи у своєму рішенні порушення Конвенції державою, 

Європейський суд вживає заходів, аби запобігти аналогічних порушень у 

майбутньому, що, зрозуміло, сприяє вдосконаленню правової системи 

України. Наприклад, по справі «Совтрансавто-холдинг проти України» 

Європейський суд фактично спонукав до низки термінових та ефективних 

заходів, щоб не допустити подібних порушень у майбутньому.  

Так, Генеральний директорат з прав людини Ради Європи (далі - 

Генеральний директорат) 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 па 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.  

Генеральний директорат Ради Європи, який відповідає за виконання 

рішень Суду, також зазначив, що незалежність українських судів від органів 

виконавчої влади могла 6 бути більш посилена, якби була забезпечена 

незалежність фінансування судових органів від місцевих бюджетів. Причому 

Генеральний директорат Ради Європи не наполягав на терміновому 
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прийнятті відповідного рішення з цього питання, а лише закликав до 

ретельного вивчення цього питання українською владою
502

.  

Було визнано необхідним суттєве підвищення рівня поінформованості 

про порушені в судовому рішенні питання, що стосуються України; 

запропоноване значне поширення висновків суду в доступній формі по всій 

країні і, зокрема, запропоновано довести ці висновки до регіональних 

адміністрацій і судів, які можуть у майбутньому опинитися в подібній 

ситуації. Поширення такої інформації, па думку Генерального директорату, 

доцільно доповнити листом, у якому пояснити значення рішень 

Європейського суду, а переклад рішення по справі «Совтрансавто-холдипг 

проти України» надрукувати в одному з основних юридичних періодичних 

видань або в офіційній пресі. Генеральний директорат рекомендував також 

Уряду України, вищим органам влади і далі поглиблювати програму 

підготовки й перепідготовки українських суддів, прокурорів і юристів із 

питань Конвенції і практики суду, включаючи участь у заходах у рамках 

спільної програми Ради Європи й Європейської комісії для України. 

Як бачимо, використання рішень Європейського суду в системі захисту 

прав громадян - не простий процес. Сама практика Суду є однорідною і 

досить складною
503

. Наприклад, оскарження дій податкових органів вимагає 

розуміння  складної правової конструкції. Рішення Європейського суду з 

цього питання мають суттєві особливості. По-перше, Європейський суд не 

завжди розглядає справи щодо оподаткування як такі, що підпадають під 

гарантії ст. б Конвенції (справедливий Суд). По-друге, Суд у своїх рішеннях   

неодноразово підкреслював, що за державою залишається право 

впроваджувати податки та збори, відповідно до вимог Конвенції та 

Протоколів до неї. Поряд із цим Суд може розглядати як порушення 

Конвенції справляння податків і зборів тоді, коли такі дії держави 
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порушуватимуть право особи па мирне володіння своїм майном, якщо таке 

справляння значним тягарем ляже на платника податків або підриватиме його 

фінансове становище
504

. 

Деякі рішення Європейського суду спрямовані на корекцію конкретних 

елементів правової системи України та правових механізмів їхнього 

функціонування. Це стосується, наприклад, системи виконання судових 

рішень в Україні. Так, у справі «TOB «Терем», «Чечоткін та Оліус проти 

України», що розглядалася Європейським судом протягом кількох років, в 

остаточному рішенні Європейського суду в жовтні 2005 р. було встановлено 

суттєве порушення конкретними посадовими особами та державними 

органами України положень Конвенції саме в галузі виконання судових 

рішень.  

Суть справи полягала в тому, що в листопаді 1999 р. під час перевірки 

приватної компанії «Терем» на предмет дотримання податкового 

законодавства майно та фінансові документи компанії були вилучені 

податковою міліцією м. Києва і в подальшому з порушенням умов 

законодавства реалізовані як майно, що не має визначених власників. 

Заявники до Європейського суду протягом кількох років робили спроби 

вирішити питання щодо повернення їм майна та відшкодування збитків у 

національних судах України і, нарешті, одержали у квітні 2004 р. рішення 

Вищого господарського суду України на свою користь. У липні 2004 р. 

Верховний Суд України відхилив клопотання податкової міліції м. Києва про 

перегляд судового рішення в касаційному порядку.  

Таким чином, рішення національних судів у справі було прийнято на 

користь заявників до Європейського суду. Проте надалі Управління 

Державного казначейства України відмовилося виконувати, рішення суду, 

посилаючись на відсутність відповідних коштів, а також на інші обставини. 
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Громадяни Оліус та Чечоткін звернулися до Європейського Суду з прав 

людини, який всебічно розглянув справу і визнав порушення Конвенції з 

боку державних органів та посадових осіб України. Заявники вимагали 

значну компенсацію в розмірі 804 тис. евро прямих матеріальних збитків, а 

також 177 тис. євро як не отриманих прибутків, включаючи 35 тис. евро за 

кожні три місяці затримки виконання судового рішення, а також 65 тис. євро 

як компенсації збитків, що завдані діловій репутації заявника. Європейський 

суд прийняв відповідне .рішення про порушення Конвенції органами 

судового виконання України. У рішеннях Європейського суду, які 

стосуються відносин між особою й державою, вирішальне значення має не 

стільки аналіз національного законодавства, скільки принципове визнання на 

судовому рівні переваги приватного права над правом публічним.  

Такі питання, зрозуміло, стосуються правової системи в цілому, а 

юриспруденція Європейського суду дає можливість визначити хоча б 

приблизне коло таких питань, які вже мають усталену практику.  

 

Практика Суду як можливість захисту цивільних прав та прав 

людини, не закріплених в Європейській конвенції 

Слід відзначити, що Судом не формулюється загального визначення 

прав і свобод людини. Уникаючи конкретних дефініцій, судові рішення 

містять своєрідні системні тлумачення прав у просторі та часі, в їх дії, у 

світлі застосування принципу верховенства права або ж демократичних 

цінностей. Саме такий підхід зумовлює вагому роль Європейського суду у 

формуванні новітніх стандартів прав людини, а судові рішення виступають 

джерелом змістовного наповнення прав, що відповідали б сучасним 

викликам та реаліям
505

.  

Динамічне тлумачення Європейської конвенції зумовлюється 

відсутністю так званого «сталого рішення» («stare decisis»), тобто попередні 
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рішення Суду не є обов’язковими для застосування
506

. При цьому на практиці 

посилання здійснюється з одночасним виробленням оновлених підходів з тих 

чи інших питань
507

. 

Так, проаналізувавши практику Суду, дисертант довів можна 

виокремити можливість захисту тих прав, які так і не отримали  відображення 

в Європейській конвенції.  

Для прикладу, серед таких прав ми зупинимося на можливостях захисту 

прав державних службовців, права на шлюб та повагу до приватного і 

сімейного життя, права на вільне володіння своїм майном, екологічних та 

акціонерних прав, а також прав з питань оподаткування. 

Трудові позови: позови державних службовців 

Однією з проблем застосування Європейської конвенції є розгляд 

позовів державних службовців.  

Європейський суд вказував, що трудові спори не є предметом розгляду 

згідно статті 6 Європейської конвенції
508

. Проте, є справи, де Європейський 

суд посилався на положення статті 6 § 1 Європейської конвенції у тих судових 

справах, в яких мова йшла про захист економічних прав, як заробітна плата
509

 

чи пенсійне забезпечення
510

, або, принаймні, економічні права за природою та 

змістом
511

 
512

. 

Тому ситуація змінилася після запровадження Європейським судом 

функціонального критерію у справі  «Pellegrin v. France »
513

, в основі якого 

                                           
506

 Luzius Wildhaber. Precedent in the European Court of Human Rights. - Carl Heymanns, 2000– P. 7 
507

 Mark E. Villinger. The European Convention on Human Rights / Ulfstein, Geir (ed.). – Making treaties work: 

human rights, environment and arms control. – Cambridge University Press, 2007. – P. 71 – 90. 
508

 Case of Niegel v. France. Judgement of the European Court of human rights of 17 March 1997 [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58026 
509

 Case of De Santa v. Italy. Judgement of the European Court of human rights of 2 September 1997 [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58188 
510

 Case of Francesco Lombardo v. Italy. Judgement of the European Court of human rights of 26 November 1992 

[Electronic resource]. – Mode of access: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57782 
511

 Case of Nicodemo v. Italy. Judgement of the European Court of human rights of 2 September 1997 [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://caselaw.echr.globe24h.com/0/0/italy/1997/09/02/case-of-nicodemo-v-italy-

58191-25839-94.shtml 
512

 Давидчук О.В., Європейська Конвенція з прав людини та цивільне право [Електронний ресурс] // Сайт 

Міжнародного фонду «Центр суддівських студій». Режим доступу: http://www.judges.org.ua/seminar21-7.htm 
513

 Case of Pellegrin v. France. Judgement of the European Court of human rights of 8 December 1999 [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58402 



 

 

179 

лежить природа посадових прав та обов'язків особи. Суд у своїх рішеннях 

визнав, що деякі посади державних службовців згідно статті 6 § 1 

Конвенції.містять такі обов'язки, які повязані, у томі числі, з захистом 

суспільних інтересів.  

У результаті встановлення Європейським судом такої концепції було 

змінено підходи розгляду спорів державних службовців в Єропейському суді. 

Так, застосування статті 6 § 1 Конвенції до трудових спорів залежить не від 

характеру права, а від службових обовязків, закріплених за посадою
514

.  

Для прикладу, у справі  «Kajanen and Tuomaala v Finland»
515

 

Європейський суд визнав неприянтною заяву щодо розміру посадових окладів 

суддів, оскільки за характером посади вони виконували функції забезпечення 

інтересів держави, а це стосується сфери публічного права та не підпадало під 

положення статті 6 Європейської конвенції. Проте, є також інші випадки 

прийнятності заяв державних службовців згідно статті 6 § 1 Європейської 

конвенції, не беручи до уваги навіть те, що вони відносилися до питань 

прийняття, підвищення та звільнення з державної служби
516

 
517

 
518

. 

Право на повагу до приватного і сімейного життя 

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції кожній особі закріплено 

право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і 

кореспонденції. 

Найголовнішим є те, що частина 2 вказаної вище статті 8 Європейської 

конвенції забороняє органам державної влади втручатись у здійсненні права на 

повагу до приватного і сімейного життя, за винятком випадків, коли втручання 

здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в 
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інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту 

країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи 

моралі або для захисту прав і свобод інших осіб
519

. 

Практика Європейського суду не дає критеріїв для встановлення змісту 

поняття приватного життя, проте у кожній конкретній справі та сукупності 

фактів дає своє тлумачення щодо зазначеного поняття. 

Наприклад, у справі «Matter v. Slovakia»
520

 встановлення з боку 

національного суду обмеженої дієздатності або недієздатності може 

роглядатися як порушення права на повагу до свого приватного життя в 

контексті положень Європейської конвенції, якщо це не стосується виключень, 

перерахованих у вже згаданій нами вище частині 2 статті 8 Європейської 

конвенції
521

.  

У доповнення до цього, Європейським судом було наголошено на 

необхідності періодичного перегляду справ, що стосуються встановлення 

дієздастності особи, з метою визначення наскільки прийняте національним 

судом рішення є справедливим та необхідним
522

.  

В іншій справі «Burghartz v. Switzerland» зазначається про права щодо 

вільного вибору свого імені, статі та сексуальних уподобань
523

. 

Іншим аспектом захисту цивільних прав, зазначених в статті 8 

Європейської конвенції, є зихист права на повагу до сімейного життя
524

. Тут 
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можна вказати на справу «Scozzari and Giunta v. Italy»
525

 щодо позбавлення 

батьківьких прав; справу «Rasmussen v. Denmark»
526

 щодо встановлення 

батьківських прав; справу «Johansen v. Norway»
527

 щодо питання встановлення 

піклувальника над дитиною та переміщення особи в заклади з опіки; справу 

«X. v. France»
 528

 щодо усиновлення дітей.  

На сьогоднішній день варто вказати, що Європейський суд при 

визначенні сімейних відносин застосовує принцип тісного зв’язку, який існує 

між членами сім’ї в цивільному шлюбі, наприклад, та як доповнення до 

визначення тих сімейних відносин, які існують та виникають у відповідності 

до національного законодавства, що було продемонстровано в справах 

Європейського суду «Johnston and Others v. Ireland» та «Marckx v. Belgium»
529

 

530
.  

Принцип поваги до сімейного життя тлумачится широко та не 

передбачає лише право створювати сім’ю, мати дітей, але й включає право на 

розлучення. При цьому, навіть у випадку розлучення, Європейський суд стоїть 

на позиції збереження сімейних стосунків, наприклад, в частині збереження 

прав одного з батьків спілкуватися та виховувати дитину
531

.  

Право на виховання дитини також може бути у батьків, які перебувають 

у неформальному шлюбі, та по відношенню до позашлюбних дітей, як про це 

зазначав Європейський суд у справі «Johnston and Others v. Ireland»
532

, а також 
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у справі «X. v. France»Європейський суд вказав, що статтею 8 Європейської 

конвенції гарантується вказане вище право для усиновителів
533

. 

Також цікавою є практика Європейського суду у справах відносин між  

батьками та їх дітьми. Зокрема, справа «Hokkanen v. Finland»
534

 демонструє 

перевагу прав дитини над правом батьків щодо вибору освіти, місця 

проживання тощо
535

. 

Право на шлюб 

Згідно статті 12 Європейської конвенції «чоловік і жінка, що досягли 

шлюбного віку, мають право на шлюб і створення сім'ї згідно з національними 

законами, які регулюють здійснення цього права»
536

. 

Якщо виходити із положень зазначеної вище статті, то мова йде про 

шлюб, який укладається гетеросексуальною парою.  

При цьому, вказане вище право на шлюб не може мати жодних 

обмежень з боку національного права, як вказано Європейським судом в справі 

«Sheffield and Horsham v. the United Kingdom»
537

, в іншому разі воно не матиме 

сенсу.Ця концепція привела пізніше до того, що Європейський суд почав 

розглядати порушення права на шлюб не лише чоловіка та жінки, але і 

транссексуалів, як у справах «Cossey v. the United Kingdom» та «Rees v. the 

United Kingdom»
538

 
539

, зазначивши проте, що критерієм для захисту права на 

шлюб мають виключно особи зі статтю від народження. а не зміненою 
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хірургічним шляхом. Крім того, можливість відтворення також є однією з умов 

захисту права на шлюб, як згадано в справі «Van Oosterwijck v. Belgium»
540

.  

Тому Європейський суд стоїть на позиції захист прав традиційного 

шлюбу між чоловіком та жінкою, виключаючи інші випадки, згідно статті 12 

Європейської конвенції
541

. 

Ця позиція настільки є стійкою та усталеною, що основним є саме 

бажання чоловіка та жінки укласти шлюб, незалежно від можливостей 

спільного проживання, як, наприклад, у випадку укладання шлюбу з 

ув’язненою особою відповідно до справи «Draper v. the United Kingdom»
542

. 

Право на вільне володіння своїм майном 

В Європейській конвенції захист права власності було закріплено лише з 

прийняттям 20 березня 1952р. Протоколу 1 до Конвенції, де Україна 

ратифікувала його 1997р.
543

 Згідно зі ст. 1 Протоколу 1, кожна фізична або 

юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути 

позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, 

передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. 

Аналогічні гарантії захисту прав власності містяться в ст.41 Конституції 

України
544

 та ст. 321 Цивільного Кодексу України
545

.  

Проте попередні положення згідно зі ст. 1 Протоколу 1
546

 жодним чином 

не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за 

необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до 

загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або 

штрафів. 
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Практика Європейського суду змогла розширити поняття «майно» в 

сенсі статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції та включає не лише 

матеріальні і нематеріальні права (патенти, акції), рухоме та нерухоме майно, 

але також борги та договірні зобов’язання як вказано в справі «Strain Greek 

Refineries and Stratis Andrasdis v. Greece»
547

. 

Щодо тлумачення Європейським судом поняття «власність», то вона 

визначається як «існуюча власність» по справі «Van Der Mussele v. Belgium»
548

, 

або претензії стосовно права користування власністю «Pine Valley 

Developments Ltd and Others v. Ireland» та «Pressos Compania Naviera SA and 

Others v Belgium»
549

 
550

. 

Крім користування майном, у справі «Marckx v. Belgium»
551

 

Європейським судом було встановлена можливість захисту права 

розпорядження майном, як невід’ємного елементу права власності. 

Згідно частини 2 статті 1 Протоколу 1
552

 до Європейської конвенції 

держава може вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб 

здійснювати контроль за користуванням майном. Виходячи із вказаного, 

Європейський суд у справах «Pressos Compania Naviera SA and Others v 

Belgium» та «Abrahamsson v. Sweden»
553

 
554

 зазначив, що державі належить 

загальне регулювання права власності, а це вимагає від особи під час захисту 
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свої прав власності посилатися на конкретну норму національного права та 

довести існування таких прав. 

Проте, захист права власності в сенсі положень Протоколу 1 до 

Європейської конвенції має свої виключення та не гарантує захисту таких 

прав: 

-  набуття власності на майно
555

 
556

; 

- проведення перерахунку вкладів з метою усунення негативних 

наслідків інфляції
557

; 

- отримання соціального забезпечення
558

 (виплата пенсій чи інших 

виплат)
559

. 

 

Екологічні права 

Потреба забезпечення вирішення проблеми належного захисту 

навколишнього природного середовища стала джерелом суттєвих дискусій в 

міжнародній спільності щодо того, хто має нести відповідальність за 

нанесення відповідної шкоди навколишньому природному середовищу
560

, 
561

, 

562
. 

Однією з платформ такої дискусії став Європейський Суд з прав 

людини. Бажання Європейського суду встановити зв'язок між захистом 

наколишнього природного середовища та правами людини у своїх рішеннях 
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відображає зростаюче визнання важливості екологічних проблем та захисту 

прав людини у цьому контексті
563

. 

Екологічні права людини прийнято вважати правами «третього 

покоління» — так званими колективними правами або правами солідарності 

у зв’язку з тим, що основними їх носіями є народи, нації, об’єднання 

індивідів, групи, а не окремі індивіди. Проте, як показує міжнародна судова і 

договірна практика, кожна людина має право на сприятливе навколишнє 

середовище і процесуальні екологічні права так само, як і об’єднання 

індивідів чи народи і нації
564

.  

Конституція України
565

 закріпила ряд екологічних прав людини і 

громадянина. Згідно з ст. 50 Конституції України "кожен має право на 

безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої 

порушенням цього права шкоди".  Відповідно до ст. 293 Цивільного кодексу 

України
566

 право на безпечне для життя і здоров'я довкілля віднесено до 

особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної 

особи. Також в Україні екологічні права громадян визначені у ст. 9 Закону 

України "Про охорону навколишнього природного середовища"
567

.  

 Законодавством України можуть бути визначені й інші екологічні 

права людини та громадянина. Наприклад, згідно з ст. 10 Закону України 

"Про природно-заповідний фонд України"
568

 громадяни України з питань 

охорони та використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду 

мають право на участь в обговоренні проектів законодавчих актів з питань 

розвитку заповідної справи, формування природно-заповідного фонду; 
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внесення пропозицій про включення до складу природно-заповідного фонду 

найбільш цінних природних територій та об'єктів; ознайомлення з 

територіями та об'єктами природно-заповідного фонду, здійснення інших 

видів користувань з додержанням встановлених вимог щодо заповідного 

режиму тощо. 

Яскравим прикладом закріплення екологічних прав людини в 

міжнародних договорах є Конвенція Європейської Економічної Комісії ООН 

"Про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень 

та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля", прийнята 25 

червня 1998 року у м. Оргусі (Данія)
569

, 
570

. Україна була однією з перших 

держав, що підписала цю Конвенцію. Конвенція ратифікована Україною 6 

липня 1999 року. Оргуська конвенція визначила три основних екологічних 

права, що розглядаються як важливі чинники у становленні демократії: 

 1)доступ громадськості до екологічної інформації; 

 2)участь громадськості у процесі прийняття рішень з питань, що 

стосуються довкілля; 

 3)доступ громадськості до правосуддя з питань, що стосуються 

довкілля. 

 Також право на безпечне для життя та здоров'я довкілля є 

фундаментальним правом людини і громадянина. У Стокгольмській 

декларації, прийнятій 16 червня 1972 року
571

, вперше закріплено право на 

сприятливі умови життя в навколишньому середовищі, якість якого дозволяє 

вести гідне і процвітаюче життя.  
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У Декларації Ріо-де-Женейро щодо навколишнього середовища та 

розвитку
572

, прийнятій 14 червня 1992 року, закріплено право громадян на 

здорове і плідне життя в гармонії з природою. Законодавство України 

передбачило це право як одне з основних конституційних прав людини і 

громадянина.  

Хоч Європейська конвенція
573

 не передбачає ані матеріальних 

екологічних прав, тобто права на сприятливе/безпечне/здорове довкілля, ані 

процесуальних, тобто права на доступ до екологічної інформації, до 

правосуддя та процесу ухвалення рішень з екологічних питань, втім, деякі 

закріплені в цій конвенції права і свободи є умовою дотримання, необхідною 

складовою і гарантією забезпечення основного матеріального права у сфері 

охорони довкілля – права на сприятливе навколишнє природне 

середовище
574

. 

Підтвердження цього є те,  що рішення Європейського суду формують 

судову практику, відповідно до якої визнається, що забруднення 

навколишнього середовища є причиною порушення основних прав громадян, 

як права на життя, на повагу до приватного та сімейного життя. 

Хоча зазвичай Європейський суд не посилався на багатосторонні 

природоохоронні угоди у своїх рішеннях, однак, захищаючи право людини 

на життя, повагу приватного та сімейного життя і житла, доступ до 

інформації та інші права, закріплені у Європейській конвенції 1950 р., він 

робить внесок у справу забезпечення здорового і сприятливого 

навколишнього середовища, нехай навіть через призму антропоцентричного 

підходу
575

.  
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Водночас у кожному конкретному випадку позивач повинен довести 

зв’язок між забрудненням довкілля та індивідуальною шкодою як наслідок 

порушення передбаченого Конвенцією права. Серед відомих справ, 

розглянутих Судом, в яких позивачі скаржилися на погіршення екологічних 

умов життя, наведемо такі. 

У справі «Гуєрра та інші проти Італії»
576

 особлива увага звертається на 

дотримання принципу субсидіарності, яким передбачається, що встановлення 

порядку забезпечення екологічних прав покладається на державу.  

Суть заяви полягала у відсутності інформації про небезпечну діяльність 

хімічного заводу для людини та відсутність механізмів компенсації у разі 

аварії. 

Отже, досить важливю є оцінка ризиків об’єктів, що потенційно 

загрожують життю та здоров’ю людини. В своєму рішенні Суд аналізував 

Резолюцію Парламентської Асамблеї 1087, в якій піднімалося питання 

належної обізнаності людей із наслідками катастрофи Чорнобильської АЕС. 

У рішенні Суду встановлено порушення права на повагу до свого 

приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції, при цьому 

органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цих прав (стаття 

8 Європейської конвенції). У такий спосіб Суд «перевірив» відповідність 

встановлених державою стандартів до стандартів, вироблених практикою 

Суду. 

Проте, держава не мала надавати таку інформацію. Це пов’язано із 

складністю класифікації відкритої та закритої інформації.   

У згаданій справі Європейський суд не визнав порушення статті 2 

Конвенції про право на життя. Проте, за недоведеністю було відмовлено у 

відшкодуванні «біологічної» шкоди, що вимагалась заявниками
577

.  
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Прикладом застосування статті 8 Європейської конвенції також є 

справа Giacomelli v. Italy
578

.  

Основною новелою тут було встановлення міри відповідальності 

держави. Адже, з одного боку, держава має захищати права людини, а з 

іншого підтримувати економіку, при цьому не накладаючи обмежень на 

використання приватної власності юридичної особи, діяльність якого може 

негативно впливати на навколишнє природне середовище. У першому 

випадку йдеться про позитивні зобов’язання держави забезпечувати права 

людини за пунктом 1 статті 8 Конвенції, в другому випадку – пунктом 2 

згаданої статті, оскільки ситуація стосується втручання влади в права 

людини
579

. 

У справі «Хаттон та інші проти Сполученого Королівства»
580

 справа 

стосувалася шумового забруднення в безпосередній близькості від 

лондонського аеропорту Хітроу і, зокрема адекватності дослідження, 

проведеного владою до впровадження системи квот шуму.  

Європейський суд вирішив, що мало місце порушення як статті 8, так і 

статті 13 Європейської конвенції. Суд посилався на право захисту 

приватності через нанесення екологічної шкоди. Так, шум від нічного 

повітряного руху в аеропорту Хітроу, порушив право на недоторканність 

приватного життя і недоторканність житла та сімей мешканців прилеглих 

районів відповідно до статті 8 Європейської конвенції. Також встановлено 

порушення права на доступ до ефективних засобів правового захисту у 

відповідності зі статтею 13 Європейської конвенції на підставі, що суди 

Великобританії не забезпечили достатнього судового захисту
581

, 
582

, 
583

, 
584

. 
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У схожій до вищезазначеної справи «Леон і Агніжак Канія проти 

Польщі»
585

 заявники, двоє громадян Польщі, подали скаргу до 

Європейського суду проти Республіки Польща щодо надмірної тривалості 

провадження в адміністративній справі, пов'язаної з функціонуванням 

кооперативної майстерні, створена поруч з їх будинком в 1978 році. Заявники 

також стверджували, що у зв'язку з постійною діяльності кооперативу, вони 

піддаються впливу сильного шуму протягом багатьох років, в результаті чого 

почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. 21 жовтня 2009 року Європейський 

суд вирішив, що мало місце порушення права заявників на справедливий 

судовий розгляд, так як довжина адміністративного розгляду була надмірною 

і не відповідала вимозі «розумного строку» в контексті Європейської 

конвенції. Що стосується права заявників на повагу до приватного і 

сімейного життя, суд підтвердив, що навіть якщо немає чітко визначеного 

права в Європейській конвенції на чисте та спокійне навколишнє 

середовище, стаття 8 Конвенції може застосовуватися в екологічних справах, 

незалежно від того, чи забруднення викликані безпосередньо діяльністю 

держави або через відсутність належного державного регулювання у 

приватному секторі, що призвело до такого забрудення. Тим не менше, 

Європейський суд дійшов висновку, що рівень шуму вважається в цьому 

конкретному випадку не є настільки істотним, щоб досягти такого рівня 

порушень як в схожих, що стосуються екологічних питань. Таким чином, 

Європейський суд вирішив, що стаття 8 Європейської конвенції не була 

порушена. 

В іншій справі «Фадєєва проти Росії»
586

 заявники піддавалися 

масивному забрудненню від роботи металургійного заводу недалеко від 
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їхнього будинку. Хоча влада встановила «буферну зону» в районі проведення 

робіт, заявники, як і багато тисяч інших, мали квартири в будинках всередині 

зони. Заявники отримали розпорядження суду, яке вимагало переселення за 

межі зони, але це не було виконано, і подальша спроба забезпечити 

дотримання цього рішення було відхилено судом. Суд постановив, що мало 

місце порушення статті 8 (право на приватне, сімейне життя, і без втручання 

з боку органів влади). 

У справі «Будаєва та інші проти Росії»
587

 Європейським судом було 

зазначено, що російський уряд не виконав своїх зобов'язань за статтею 2 

Європейської конвенції, а саме захисту права на життя. 

Справа стосувалася подій у період з 18 по 25 липня 2000 року, коли 

зсув привів до катастрофи в російському місті Тирниауз: він погрожував 

життю заявників і став причиною восьми смертей. Суд дійшов висновку, що 

уряд Росії порушив статтю 2 Європейської конвенції, як по суті, так і в 

процесуальному аспектах. 

По-перше, влада не проводила земельного планування і та не 

розробила планів пз надання надзвичайної допомоги, незважаючи на те, що 

місцевість м. Тирниауз була особливо вразлива для зсувів, тим самим 

піддаючи жителів "смертельного ризику". По-друге, Європейський суд 

визначив, що відсутність будь-якого розслідування або експертизи стану 

аварії також являє собою порушення статті 2 Європейської конвенції.  

Іншим прикладом є те, що Європейський суд виніс рішення у справі 

«Дубецька та інші проти України»
588

 на користь позивачів і визнав 

порушення з боку України ст. 8 Європейської конвенції. Справа стосувалася 

незабезпечення державою права користуватися житлом та права на приватне 

життя у зв’язку із спричиненням екологічної шкоди двома державними 
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підприємствами у присілку Вільшина  с. Сілець Сокальського району 

Львівської області. 

 

Захист прав з питань оподаткування 

Під питанням так і залишається можливість звернення до Суду з 

податкових спорів, про які нічого не згадується ані в Конвенції, ані в 

протоколах до неї. Тому давайте розберемось з цим питанням. Для цього 

спочатку визначимо зв'язок правам власності та обов’язку сплати податків і 

зборів. 

Згідно зі ст. 1 Протоколу 1
589

, ст. 67 Конституції України
590

 та ст. 9 

Закону України «Про систему оподаткування»
591

водночас з гарантіями права 

власності закріплено і обов’язок кожного сплачувати податки і збори. 

Якщо ж говорити про Конвенцію та протоколи до неї, на підставі 

порушення закріплених прав якої можна звертатися до Суду, - ми не 

знаходимо жодної згадки та посилання на податки. Лише детальний аналіз тієї 

ж ст.1 Протоколу 1 визначають відсутність обмежень прав держави введення в 

дію таких законів, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за 

користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення 

сплати податків чи інших зборів або штрафів
592

. Фактично, ми можемо сказати 

про те, що Протокол 1 дозволив показати зв'язок між правом власності та тих 

обов’язків, які особа має нести за користування цим правом, а саме сплата 

податків і зборів.  

Положення ст.1 Протоколу 1 не встановлюють обмежень або переліку 

дій, які держава може здійснювати в процесі «контролю за користуванням 

майном». Тому цілком припустимими є такі заходи як: накладення арешту на 

майноу зв’язку з його продажем для покриття заборгованостей за податками 
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або виконання інших фінансових зобов’язань на користь податкових органів та 

інше. А саме тут і криється великий масив порушення прав людини, що 

полягають в тому: чи достатніми були заходи забезпечення податків та зборів; 

чи такі заходи не виявились втручанням в право власності; чи дійсно дії 

податкових органів не порушували права людини в цілому. Як ми бачимо, в 

сфері оподаткування також можуть бути та існують порушення прав людини.  

Для Суду, після прийняття Протоколу 1, було вкрай важливим знайти 

вихід з проблеми прийнятності скарг з питань оподаткування до розгляду. І, на 

сьогоднішній день, практика Суду свідчить про те, що таку проблему було 

вирішено. Так, такі скарги почали прийматись до розгляду на підставі ст.6 

Конвенції. При цьому, навіть виробилися певні стандарти розгляду таких 

справ. Тому, зважаючи на те, що Суд використовує свою попередню практику 

при прийнятті рішень в наступних справах, - доцільно детально зупинитись на 

її аналізі. 

В справі Bendenoun v. France
593

 Суд визначив, що держави-учасники 

Конвенції можуть наділяти податкові органи правом переслідування і 

покарання недобросовісних платників податків, навіть якщо додаткова сума 

податків, зтягуваних з даних осіб в якості покарання, є достатньо великою. 

Подібна система сумісна з положеннями ст.6 Конвенції до тих пір, поки у 

сплатника податків є можливість оскаржити рішення, яке торкається її 

інтересів, у суді, де йому можуть бути надані гарантії, передбачені цією 

статтею.   

Також в п. 47 рішення по справі Bendenoun v. France Суд визначив 

критерії, згідно яких несплата податків кваліфікується як правовопорушення: 

 правопорушення, в здійсненні якого обвинувачувався пан 

Bendenoun згідно п.1 ст.1729 Податкового Кодексу Франції, - 

стосується всіх громадян (підкреслення наше –автор) в якості 

платників податків, а не окремої групи з особливим статусом. Це 
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встановлює певні вимоги, за невиконання яких предбачено 

покарання; 

 сплата додаткових сум податків мають сприйматись не як 

компенсація за нанесену шкоду, а як покарання для попередження 

скоєння наступних правопорушень; 

 податки накладались за загальним правилом, з метою як 

застереження та покарання; 

 в даній справі розмір додаткових сум податків настільки значний, 

що в разі їх несплати, скаржник може підлягати тюремному 

увязненню. 

Тому, Суд зваживши всі ці критерії, визначив, що перевагу мають саме 

питання предявлення до особи порушення ст.6 Конвенції.  

 В справі J.B. v. Switzerland
594

 було виявлено порушення прав на 

справедливий судовий розгляд згідно п.1 ст.6 Конвенції. Суть справи 

зводилась до того, що особа відмовлялась надавати документи податковим 

органам відносно своїх операцій з інвестування. Це не давало змогу 

податковим органам  реально оцінити суму всіх доходів для нарахування 

податків. Проте, Суд погодився з тим, що любий дохід, який би став відомий з 

цих документів, з джерел, що не обкладались податками, міг би бути 

підставою для встановлення складу правопорушення по ухиленню від сплати 

податків.   

Також частими є порушення п.1 ст.6 Конвенції стосовно тривалості 

розгляду справ, що перевищують «розумний строк», наприклад справа Kadri v. 

 France
595

.   

Розглянувши загальні стандарти, що дозволяють приймати скарги до 

розгляду в Суді, - також потрібно звернути увагу і на деякі найбільш цікаві 

моменту розгляду таких скарг. 
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Так, досить цікавим є рішення Суду 2010р. щодо розяснення податку з 

доданої вартості (далі – ПДВ) в справі «Булвес проти Болгарії». Суд пояснив, 

що компанія не повинна нести відповідальність за несплату податків своїми 

контрагентами, а податкові органи не мають право відмовляти підприємству в 

наданні відрахувань з ПДВ лише не тій підставі, що в ланцюгу його 

постачальників є неплатники податків
596

.  

Також 2009р. в справі «Європейська Комісія проти Фінляндії», Суд 

встановив, що стягуваний з Фінляндії податок на ввезені з-за кордону 

автомобілі є незаконним, в звязку з чим  країні доведеться повернути сплачені 

кошти. До цього, згідно фінського закону, власнику перед реєстрацією 

транспортного засобу, - необхідно було сплатити податок на автомобіль, а 

незареєстровані транспортні засоби було дозволено використовувати лише за 

спеціальними митними дозволами. Таким чином, багатьом громадянам Естонії, 

які проживають на території Фінляндії, загрожувала конфіскаця автомобіля за 

несплату податків. Даний податок один раз сплачується на нові автомобілі, або 

ж на підтримані, імпортовані в Фінляндію. Сплата проводиться на момент 

реєстрації та розмір податків може досягати 28 відсотків
597

.  

Серед найбільш резонансних з питань оподаткування справ є «Нафтова 

компанія ЮКОС проти Росії»
598

. Розмір компенсації, яку просить компанія 

«ЮКОС» за нанесену шкоду, - складає 98 млрд. дол. 

Нафтова компанія «ЮКОС» (далі – ЮКОС) вважає, що проти неї 

російською владою були порушені такі права та свободи, пердбачені 

Конвенцією як: 

 право на справедливий судовий розгляд незаангажованим та 

незалежним судом в розумний строк (ст.6); 
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 право юридичної особи безперешкодно користуватися своєю 

власністю (ст.1 Протоколу 1 Конвенції) 

 право на ефективні засоби правового захисту перед державними 

органами (ст.13 Конвенції) 

 заборона на дискримінацію при використанні прав та свобод 

(ст.14); 

 заборона на застосування допустимих обмежень прав та свобод для 

цілей інших, ніж ті, для яких вони були передбачені (ст.18) 

 заборона на покарання без закону (ст.7). 

Така скарга нафтової компанії ЮКОС повязана з податковиими 

претензіями Міністерства податків та зборів РФ за 2000-2003 роки, у 

відповідності з якими з ЮКОС було стягнуто близько 800 млрд. руб., що 

призвело до банкротства та ліквідації цієї нафтової компанії.  

За словами адвоката ЮКОС, пана Гарднера, уряд Російської Федерації 

стверджує, що органи влади не знали про те, що ЮКОС почав розплачуватись 

по своїх боргах. Також, уряд стверджує, що ЮКОС міг та повинен був знати 

про те, що податки треба сплачувати, оскільки це випливає з російського 

законодавства. Крім того, уряд вважає, що здіснені ним заходи за несплату 

податків, а саме: заморожування активів, продаж «Юганскнефтегаз», що 

входило до ЮКОС, за півціни  - виключно слідування положенням російського 

законодавтсва
599

. До цього варто додати і те, що ЮКОС наполягає на тому, що 

російська влад свідомо неправильно нарахувала недоплачені в 2000-2003 роках 

податки, - з метою банкротства компанії
600

.  

В будь, якому разі, розгляд цієї справи дійсно є історично важливим, 

адже дозволить чітко стверджувати, що Європейський Суд володіє всіма 

доступним засобами захисту прав та свобод в спорах з питань оподаткування 
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та, за порушення яких, держава повинна компенсувати всі понесені втрати
601

, 

602
.  

Суд у своєму рішенні дійшов висновку про те, що Росія порушила 

пункти 1 і 3 b ст. 6 Європейської конвенції. Нагадаємо, що в пункті 1 згаданої 

статті закріплено право кожного на справедливий і публічний розгляд його 

справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, 

створеним на підставі закону. У пункті 3 b говориться, що кожний має право як 

мінімум мати достатній час і можливості для підготовки свого захисту
603

.  

Європейський суд порахував, що ці положення були порушені при 

розгляді російськими судами питання про податкові стягнення з компанії 

«ЮКОС» за 2000 рік. Зокрема, представникам компанії було дано занадто 

мало часу на ознайомлення з матеріалами справи (його обсяг становить багато 

десятків тисяч сторінок) і підготовку до судового засідання. 

Також при обчисленні та стягненні податків за період з 2000 року по 

2001 рік було порушено ст. 1 (Захист власності) Протоколу 1 до Конвенції, у 

якій говориться: "Кожна фізична або юридична особа має право мирно 

володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше 

як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними 

принципами міжнародного права ". Суд вважає, що в зазначеному випадку 

Росія знехтувала справедливим балансом між законними інтересами держави у 

стягненні податкового боргу та захистом прав компанії. 

При цьому, Суд не угледів з боку Росії дискримінації компанії, в тому 

числі на підставі політичних переконань (заборона встановлена ст. 14 

конвенції). Порушень меж використання обмежень відносно прав (ст. 18 

конвенції) також не було виявлено. 
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Розгляд питання про розмір компенсації збитку компанії «ЮКОС 

відкладено. Європейський суд закликав сторони протягом 3 місяців з дня 

набрання постановою чинності представити їх письмові зауваження з даного 

питання. Якщо сторони прийдуть до якихось угод з приводу розміру 

компенсації, вони повинні повідомити про це Суд
604

.  

Щодо України, то 2010р. Суд визнав органи влади України винними в 

несправедливому процесі проти колишнього віце-президента запорізького 

банку «Словянський» Б.Фельдмана, що був засуджений дл 9 років позбавлення 

волі за ухилення від сплати податків. Його заарештували 2000р. В 2002р. 

Луганський суд виніс вирок у вигляді увязнення до девяти років позбавлення 

волі, але 2004р. – Верховний суд України зняв частину обвинувачень та 

скоротив строк позбавлення волі до пяти років. 

Скаргу до Суду Б.Фельдман подав 2001р. та 2004р. Суд визнав скаргу 

частково прийнятною та встановив, що вирок було винесено в результаті 

процедур, які «не відповідали вимогам Конвенції за справедливістю».  На 

думку європейських суддів, було порушено ст.5 Конвенції щодо права на 

свободу та особисту недоторканість та ст.6 Конвенції  щодо права на 

справедливий судовий розгляд. Суд визнав, таким чином, несправедливість дій 

з боку органів влади України по відношенню до Б.Фельдмана та визначив 

справедливу сатисфакцію у вигляді 8 тисяч євро, хоча скаржник вимагав 

сплати 437 млн. євро матеріальної шкоди та 5,5 млн. євро моральної шкоди
605

.  

Серед інших справ, повязаних зі скаргами до Суду з питань 

оподаткування і які стосуються безпосередньо України, можна назвати, 

зокрема Intersplav v. Urkraine
606

, в якій йшлося про порушення майнових прав 

через дії податкових органів щодо адміністративної практики затягування 

компенсації податків, що становить порушення статті 1 Протоколу № 1 
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Європейської конвенції
607

, а також справа Terem Ltd, Chechetkin and Olius v. 

Ukraine
608

 та інші. 

Беручи до уваги все, що було зазначено вище, ми можемо стверджувати, 

що майнові інтереси, як публічні так і приватні, та їх захист - є та будуть 

завжди предметом для розгляду податкових спорів. Проте, чи не 

найголовнішим тут є саме можливість кожної фізичної та юридичної особи 

звернутись до Європейського Суду з прав людини з питань, повязаних з 

оподаткуванням. Тим більше, що практика показує про досить часті 

протиправні дії або бездіяльність, що дозволяють собі органи державної влади, 

в тому числі і податкові органи, - які наслідком мають порушення прав та 

свобод, передбачених Конвенцією. 

Практика Суду щодо розгляду скарг з питань оподаткування не є 

значною, проте вже стала достатньою, щоб говорити про певні стандарти 

розгляду цих скарг, що були вироблені Судом і вже стали прецедентами. Для 

України це також є досить важливим. Адже, на жаль, хоч Україна і є серед 

лідерів по поданню скарг до Суду, проте з питань оподаткування, дійсно, 

практики досить небагато. 

 

Захист акціонерних прав 

Європейський Суд за загальним правилом не приймає до розгляду 

скарги, подані у зв'язку з порушенням прав юридичної особи, ні від 

міноритарних акціонерів (учасників), ні від акціонерів (учасників), які 

володіють більшістю або контрольним пакетом акцій (часток). Зазвичай він 

виходить з того, що оскаржувані акціонерами заходи, котрі були зроблені 

органами влади держави-відповідача щодо компанії, порушують лише її права, 

тоді як права акціонерів зачіпаються лише побічно. В основі цієї позиції 

знаходиться правило, сформульоване Європейським Судом в 1995 році у 
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відомій справі Компанія Agrotexim and others v. Greece
609

, коли скарга була 

подана від імені компанії її акціонерами. Ці акціонери володіли в сукупності 

більшістю акцій (51%) і стверджували, що через втручання державних органів 

у майнові права компанії знизилася вартість її акцій і, як наслідок, вартість їх 

участі в компанії. Європейський Суд вказав, що навіть акціонери, які 

володіють більшістю акцій компанії, не має права за загальним правилом 

подавати скаргу про порушення прав компанії, оскільки вона є юридичною 

особою і може звернутися з подібною скаргою самостійно. Суд зазначив, що в 

принципі подавати скарги від імені компанії можуть або її органи, 

уповноважені діяти від її імені на підставі статутних документів, або - при 

ліквідації або банкрутстві - арбітражні керуючі або ліквідатори, уповноважені 

національним законодавством. При цьому Суд зазначив, що він може 

проігнорувати правосуб'єктність юридичної особи, але це можливо за 

наявності у справі виняткових обставин. 

Суд неодноразово відхиляв скарги акціонерів та учасників компаній, про 

порушення прав компанії з їх участю, на підставі відсутності у даних осіб 

статусу «жертви порушення», який в силу ст. 34 Конвенції про захист прав 

людини та основних свобод необхідний для розгляду скарги по суті
610

. 

Так, у справі Pokis v. Latvia
611

 заявник володів часткою в статутному 

капіталі ТОВ, щодо якої була введена процедура судової ліквідації та 

призначено ліквідатора. Суд врахував, що суспільство не припинило свого 

існування як юридична особа на момент подачі скарги. Він зазначив, що 

латвійське законодавство не наділяє власників часток у капіталі ТОВ правом 

брати участь у процедурі його ліквідації, отже, національний судовий процес 
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про ліквідацію товариства торкнувся тільки інтереси юридичної особи. У 

підсумку Суд вирішив, що ліквідаційні заходи лише побічно торкнулися 

майнові інтереси заявника як учасника товариства, і не став розглядати його 

скаргу. 

У справі Terem Ltd. Chechetkin and Olius v. Ukraine
612

 Європейський Суд 

вказав, що правило, сформульоване у справі Компанія Агротексим та інші 

проти Греції, застосовується і до акціонерам, які володіють контрольним 

пакетом акцій (часток). Заявники у цій справі скаржилися на порушення їхніх 

корпоративних прав у відношенні ТОВ «Терем Лтд.». Європейський Суд 

зазначив, що заявники були учасниками ТОВ, проте вони не володіли його 

частками повністю. Суд визнав, що в даній справі у нього немає підстав 

відступати від загального правила про те, що акціонери компанії, навіть якщо 

їх більшість, не має права оскаржити будь-які порушення щодо компанії з боку 

державних органів влади.  

Європейський Суд не розглядає також скарги, подані материнськими 

компаніями про порушення прав їхніх дочірніх компаній, враховуючи 

правосуб'єктність останніх. Положення, сформульовані Судом у справі Vatan v. 

Russia
613

, за аналогією можуть бути застосовні до відносин материнських і 

дочірніх компаній. У цій справі скарга була подана головною організацією 

партії про порушення прав її регіонального відділення, який є юридичною 

особою. Суд вирішив, що прямо постраждало тільки регіональне відділення, а 

не головна організація, бо її інтереси були зачеплені лише побічно. Суд визнав, 

що у головної організації не було прямої зацікавленості у скарзі, оскільки була 

відсутня причинний зв'язок між оскаржуваним порушенням прав 

регіонального відділення і утиском власних інтересів. Розглянувши установчі 

документи організацій, він зазначив, що головна організація та її регіональне 
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відділення є різними юридичними особами, тому одне не вправі подавати 

скаргу в інтересах іншої.  

Особливість розгляду скарг юридичних осіб в Європейському Суді 

полягає в тому, що в деяких випадках він може ігнорувати правосуб'єктність 

юридичної особи і відступити від загального правила. 

Європейський Суд використовує вироблену в англо-американському 

праві концепцію «зняття корпоративного завіси», іменовану також концепцією 

«протиканія корпоративної вуалі» (piercing the corporate veil)
614

. Відповідно до 

цієї концепції за наявності певних умов відповідальність за порушення з боку 

компанії покладається на осіб, її контролюючих, якщо компанія є всього лише 

їх «знаряддям» (vehicle), формальним прикриттям для недобросовісної 

діяльності.  

Європейський Суд змінив спрямованість цієї концепції, застосувавши її 

для непокладання відповідальності на акціонерів (учасників), а для надання їм 

права на захист інтересів компанії. Тобто Суд визнає за акціонерами 

(учасниками) право захищати інтереси компанії в ситуації, коли згідно з 

національним законодавством від імені компанії можуть діяти арбітражні 

керуючі або ліквідатори.  

За наявності особливих обставин у справі Суд може відступити від 

загального правила про те, що подавати скаргу від імені компанії має право або 

її органи, що діють на підставі статутних документів, або її ліквідатори та 

арбітражні керуючі.  

Європейський Суд розглядає права компанії і права її єдиного акціонера 

(учасника) як нероздільні і рівні за обсягом. Він також ототожнює права 

компанії і права акціонера (учасника), що володіє не менше 90 відсотками її 

акцій (часток). На думку Суду, дані особи мають право подавати скарги на 

захист інтересів «їх» компаній, оскільки при порушенні прав компаній 

порушуються і їхні права. Європейський Суд виходить з того, що на відміну 
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від звернення мажоритарних акціонерів у цьому випадку виключений конфлікт 

інтересів між самими акціонерами. 

Так, у справі Ankarcrona v. Sweden
615

 Європейський Суд визнав право на 

звернення зі скаргою про порушення прав компанії за її єдиним акціонером, 

оскільки в цьому випадку немає ризику виникнення конфлікту інтересів між 

акціонерами або акціонерами та правлінням компанії. 

У справі Nosov v. Russia
616

 Суд вказав, що одноосібний власник компанії 

вправі оскаржити заходи, прийняті по відношенню до його компанії, оскільки в 

цій ситуації не існує можливості розбіжності в думках серед акціонерів 

компанії або між акціонерами компанії і її радою директорів щодо наявності 

порушень прав компанії або про найбільш доречний спосіб реагування на ці 

порушення. Однак у названій справі Суд достовірно не встановив власника 

компанії, на захист інтересів якої була подана скарга, тому він вирішив не 

ототожнювати інтереси заявника і компаній з його участю. 

У справі Roseltrans, Finlease and Myshkin v. Russia
617

 Європейський Суд 

відмовився розглядати скаргу, подану в інтересах компанії її акціонерами, так 

як заявниками виступили лише двоє з трьох акціонерів.  

Зазвичай акціонери (учасники) звертаються до Європейського Суду з 

приводу призначення в компанію з їх участю тимчасової адміністрації, 

арбітражного керуючого або ліквідатора, а також у зв'язку з діями цих осіб. 

Національні суди відмовляють їм у розгляді таких скарг у зв'язку з тим, що 

національне законодавство не надає акціонерам (учасникам) права самостійно 

звертатися до судів з цього приводу. Тим часом Європейський Суд розглядає 

зазначені ситуації як відмова у доступі до правосуддя (п. 1 ст. 6 Конвенції). 

Наприклад, у справі Arma v. France
618

 заявниця - керівник і єдиний 

акціонер заснованої нею компанії, щодо якої було розпочато процедуру 
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судової ліквідації та призначено ліквідатора. Скарги заявниці на ліквідацію 

компанії у французькі суди відхилені на тій підставі, що від імені ліквідованої 

компанії вправі діяти тільки її ліквідатор. Європейський Суд розглянув 

питання про те, чи була заявниця як керівник компанії зацікавлена в доступі до 

суду у зв'язку з ліквідацією її компанії. Суд вказав, що оскарження заявницею 

процедури ліквідації відповідало інтересам компанії, оскільки могло сприяти 

продовженню її діяльності. Європейський Суд зазначив, що французьке 

законодавство було змінено в частині надання колишнім керівникам 

підприємств, що у процесі судової ліквідації, права на оскарження 

відповідного рішення. У підсумку Суд вирішив, що заявниця може виступати 

від власного імені з приводу порушення прав її компанії, а її право на доступ 

до суду (ст. 6 Конвенції) було порушено. 

У справі GJ v. Luxemburg
619

 заявник стверджував, що в ході судового 

розгляду про визнання банкрутом і ліквідації компанії, в якій він володів 90 

відсотками акцій, було порушено ст. 6 Конвенції. Влада держави-відповідача 

наполягали на тому, що заявник не має права оскаржити процедуру 

банкрутства компанії, оскільки та торкнулася лише інтереси компанії, але не 

заявника. Суд вважає, що в цій справі є виняткові обставини, які дозволяють 

йому відступити від правила, сформульованого у справі Agrotexim and others v. 

Greece: оскаржується діяльність ліквідатора, уповноваженої діяти від імені 

компанії; заявник володіє 90 відсотками акцій компанії. На підставі цих фактів 

Суд визнав, що у заявника був прямий інтерес в подачі скарги про порушення 

прав компанії. 

У справі Camberrow MM5 AD v. Bulgaria
620

 Європейський Суд визнав за 

компанією, яка володіла 98 відсотками акцій банку, право оскаржити 

процедуру банкрутства банку. На думку компанії, дії тимчасової адміністрації, 
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призначеної Національним банком Болгарії, а також конкурсного керуючого 

призвели до банкрутства банку. Між порушенням прав банку і фінансовими 

наслідками для неї існувала пряма зв'язок, оскільки їй належало 98 відсотків 

акцій банку. Суд визнав, що в цій справі є виняткові обставини, які дозволяють 

відступити від загального правила і визнати «жертвою порушення" не сам 

банк, а компанію. Він зазначив, що причиною звернення компанії послужили 

факти, які спочатку привели до призначення в банк тимчасової адміністрації, а 

потім і конкурсного керуючого. Причому оскаржувалися дії всіх цих осіб. 

Європейський Суд вказав, що формально тільки адміністрація та конкурсний 

керуючий могли представляти банк, однак через конфлікт інтересів між 

банком і названими особами у банку не було можливості самостійно 

оскаржити їх дії. У підсумку Суд дійшов висновку, що у компанії-заявника був 

власний інтерес у предметі скарги, оскільки оскаржувані порушення мали 

наслідки для частки її бізнесу в банку. Суд врахував, що скарга була подана 

компанією, бо Банек не мав можливості самостійно оскаржити в національних 

судах призначення тимчасової адміністрації. Позбавити компанію права 

звертатися в інтересах банку означало б перетворити гарантоване ст. 34 

Конвенції право в абстрактне і ілюзорне.  

Як видно з викладеного, Європейський Суд розглядає скарги від 

акціонерів (учасників) про порушення прав юридичної особи з їх участю за 

наявності в акціонерів (учасників) конфлікту інтересів з особами, 

уповноваженими діяти від імені компанії на підставі статуту або закону. Суд 

розмежовує інтереси цих осіб і при виникненні між ними конфлікту віддає 

перевагу інтересам акціонерів. Особливо слід відзначити, що Європейський 

Суд розглядає скарги не тільки від одноосібних власників компаній та осіб, що 

володіють не менш ніж 90 відсотками акцій (часток), а й від мажоритарних 

акціонерів, якщо визнає, що через конфлікт у них інтересів з арбітражними 

керуючими або ліквідаторами останні не здатні здійснювати захист інтересів 

компанії.Характер прецеденту має справу The Credit and Industrial Bank v. The 
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Czech Republic
621

: Скаргу до Європейського Суду на захист інтересів банку 

подав відсторонений від управління банком голова ради директорів, що є 

також мажоритарним акціонером цього банку.  

Влада держави-відповідача наполягали на тому, що Суд не повинен 

розглядати скаргу колишнього голови ради директорів, посилаючись на те, що 

на момент подачі скарги в банку вже діяла тимчасова адміністрація, яка 

замінила виконавчі органи на чолі з заявником. Згідно з національним законом 

представляти інтереси банку міг тільки керівник тимчасової адміністрації 

(тимчасово керуючий), але сам він не звертався до Суду і не уповноважував на 

те заявника. Формуляр скарги був заповнений від імені заявника, а не банку, 

що свідчило про звернення заявника в особистій якості, а не як представника 

банку. Все це, на думку держави-відповідача, підтверджувало, що банк не 

повинен розглядатися в якості заявника. 

Однак Європейський Суд визнав за заявником право на подачу скарги 

про порушення прав банку і визнав скаргу, подану ним від власного імені та 

імені банку, скаргою банка
622

. Суд сформулював основне питання по цій справі 

так: чи є керівник тимчасової адміністрації тим єдиною особою, яка має 

повноваження звертатися до Європейського Суду. У результаті аналізу 

обставин справи Суд негативно відповів на це запитання, оскільки вважав, що 

особливі обставини справи дозволяють акціонеру звертатися до Суду від імені 

та в інтересах банку. Дійсно, на момент подачі скарги банк не втратив статусу 

юридичної особи, володів правоздатністю і формально міг самостійно 

захищати свої права. Але заявником оскаржується відмова банку в доступі до 

національних судів зі скаргою з приводу призначення в банк тимчасової 

адміністрації. У зв'язку з цим Суд вказав, що не можна вважати, що тільки 

керівник тимчасової адміністрації уповноважений здійснювати юридичне 
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представництво банку, інакше право на звернення зі скаргою стане 

теоретичним і ілюзорним. 

Визнання компанії банкрутом не позбавляє її права на звернення до Суду 

від власного імені (див. Pine Valley Developments Ltd and others v. Ireland
623

). 

Європейський Суд розглядає скарги компаній, що знаходяться в процесі 

ліквідації (див., наприклад, справу Buffalo Srl in liquidation v. Italy
624

).  

Більше того, Європейський Суд приймає до розгляду скарги компаній, 

які вже були ліквідовані і припинили своє існування як юридичні особи. Він не 

припиняє розгляд скарги в тому випадку, якщо юридична особа ліквідується 

після подачі йому скарги.  

Наприклад, у справі Capital Bank AD v. Bulgaria
625

 банк-заявник після 

звернення до Європейського Суду був ліквідований як юридична особа, але 

Суд розглянув його скаргу. Скарга від імені банку і від імені його акціонерів 

була подана головою і віце-головою ради директорів банку, які володіють 

більшістю його акцій. Влада держави-відповідача наполягали на тому, що Суд 

повинен припинити розгляд скарги банку-заявника, оскільки той припинив 

своє існування. При цьому банк, що є правонаступником банку-заявника, 

просив не розглядати скаргу. Однак Європейський Суд розглянув скаргу банку 

по суті. Він зазначив, що скарга була подана тоді, коли вже почалася 

процедура ліквідації банку, і його інтереси повинен представляти його 

ліквідатор. Як зазначив Суд, це істотне, але не вирішальна обставина. 

Важливіше те, що скарга була подана з приводу процедури, при якій у банку-

заявника була відкликана ліцензія та розпочато його ліквідація, оскільки саме 

оскаржувані банком заходи призвели до його ліквідації. На думку Суду, 

відмова у розгляді скарги підірвав би саму суть права на звернення до нього 
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юридичних осіб та ініціював би ліквідацію компаній-заявників державами-

відповідачами з метою позбавлення їх права на подачу скарг до Суду. 

Суд допускає звернення на захист компанії її учасника, якщо той брав 

участь в судовому розгляді щодо компанії як сторона у справі. У справі 

Savenko v. Russia
626

 заявниця скаржилася на надмірну тривалість судового 

розгляду (п. 1 ст. 6 Конвенції) щодо кооперативу, співзасновником і 

керівником якого вона була. Суд вказав, що заявник не може оскаржити 

судовий розгляд стосовно юридичної особи, акціонером і (або) директором 

якого він є. Однак у цій справі заявниця брала участь в якості соистца в 

судовому розгляді, що стосується кооперативу. Європейський Суд врахував, 

що російські суди розглянули вимоги як заявниці, так і кооперативу. На цій 

підставі він вирішив, що заявниця має право оскаржити надмірну тривалість 

судового розгляду стосовно кооперативу з її участю.  

В іноземному законодавстві акціонери і відсторонені від управління 

компанією виконавчі органи іноді наділяються правом оскаржити процедури 

банкрутства та ліквідації компанії. За російським правом акціонери не 

володіють таким правом
627

. Крім того, у російському законодавстві єдиний 

акціонер (учасник) компанії, а також акціонер (учасник), який володіє 90% 

акцій (часток) компанії, не має додаткових прав і не несе додаткової 

відповідальності, порівняно з мажоритарним акціонером. Однак Європейський 

Суд розглядає скарги цих осіб, а також мажоритарних акціонерів, якщо 

вирішить, що компанія не може захищати свої права за допомогою органів, 

передбачених його статутом, або за допомогою арбітражного керуючого 

(ліквідатора). Він розцінює відмову національних судів у розгляді їх скарг на 

дії арбітражних керуючих і ліквідаторів в якості відмови в доступі до 

правосуддя (п. 1 ст. 6 Конвенції). При цьому він виходить з того, що виконавчі 

органи, заміщені арбітражним керуючим або ліквідатором, вправі оскаржити 
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призначення зазначених осіб або їх дії. На думку Суду, національні суди 

повинні розглядати подібні скарги, бо відмова у їх розгляді може призвести до 

порушення державою ст. 6 Конвенції та ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції
628

. 

Як видно з викладеної практики Європейського Суду, він надає певної 

категорії акціонерів (учасників) компаній додаткові можливості захисту, яких 

згідно з російським законодавством у них немає
629

, 
630

. 

 

Вплив практики Суду на юрисдикцію національних судових інстанцій   

На користь визнання обов'язковості практики Суду для судів 

України можна навести багато правових аргументів
631

, найважливішими 

серед яких є пункт перший 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» від 17 липня 1997 p.
632

, де 

вказано, що Україна повністю визнає на своїй території дію ст. 46 Конвенції 

щодо визнання обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію 

Європейського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються 

тлумачення і застосування Конвенції, та ст. 17 Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» від 23 лютого 2006 p.
633

, де зазначається, що «суди застосовують 

при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права»
634

. 

Визнання практики Суду джерелом права в Україні зумовлено також 

міркуваннями практичної доцільності, оскільки, як правильно зауважила 
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Венеціанська Комісія «За демократію через право», за умови обмеженості 

державних ресурсів, набагато краще витрачати фінанси на проведення 

необхідних реформ, які допоможуть запобігти порушенням Конвенції, ніж 

сплачувати справедливу сатисфакцію тим особам, що вже страждають від 

таких порушень
635

. 

Фактично в системі захисту прав людини спостерігається 

одночасне співіснування національного та міжнародного режиму захисту 

прав людини, які доповнюють одне одного.  

У цьому сенсі Конвенція може виступати квазіконституцією у 

сфері захисту прав людини. Згідно положень статті 53 Конвенції, то ніщо в 

цій Конвенції не може тлумачитись як таке, що обмежує чи уневажнює 

будь-які права людини та основоположні свободи, які можуть бути визнані 

на підставі законів будь-якої держави-учасниці Конвенції чи будь-якою 

іншою угодою, стороною якої вона є. Тобто це положення провело чітку 

межу юрисдикцію Суду та встановило обмеження щодо міри його впливу 

на правову систему держави
636

. 

Тлумачення з боку держав положень Конвенції не несе загрози, 

ураховуючи що воно здійснюється в рамках вже закріплених Конвенцією 

прав
637

 . 

Суд у ході своїй діяльності неодноразово підкреслював схожий 

характер Конвенції і класичної конституції
638

. Деякі науковці зазначають 

про діяльність Європейського суду, як таку, що подібна до 

конституційного
639

. Проте, не можна стверджувати, що Конвенція є 
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конституцією, це питання потребує детального вивчення та обережного 

порівняння
640

. 

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 Конвенвенції по відношенню до вищих судів держав. 

В основу порівняння Суду з конституційним судом можуть бути 

покладені два критерії: матеріальний критерій та формальний критерій
641

.  

Матеріальний критерій ідентифікує Суд, а точніше, визначає предмет 

контролю, який він здійснює. Вироблення Судом уніфікованого підходу до 

застосування Конвенції дозволяє покращити виконання зобов’язань за 

Конвенцією на національному рівні шляхом внесення відповідних 

законодавчих та адміністративних змін. У цьому розрізі, дійсно Конвенція 

та практика суду формують «квазіконституцію»
642

 із захисту прав людини. 

Також варто вказати на особливість Суду, який в процесі динамічного 

тлумачення може розширити зміст прав, закріплених Конвенцією.  

Врешті решт, як і класичний конституційний суд, Суд має за кінцеву мету 

забезпечення індивідуальних гарантій від свавілля державної влади
643

. 

Говорячи про питання застосування практики Європейського Суду 

конституційними судами, то в багатьох країнах вже існує добре вироблений 

та напрацьований механізм
644

. У рішенні Конституційного суду Іспанії було 

закріплено, що прецедентна практика Європейського суду має розглядатися 
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як в якості засобу тлумачення прав та свобод людини, закріплених 

Конституцією Іспанії, так і такою, що має пряму дію
645

.  

Слід також згадати і про «запобіжний» вплив прецедентного права 

Європейського суду ще під час розгляду справи, що було 

продемонстровано в Ухвалі Конституційного Суду України  від 10 вересня 

2003 р.
646

 

Визнання державами-учасницями Конвенції прямої дії рішень Суду є 

винятком у міжнародному праві, який не зустрічається в практиці жодної із 

міжнародних судових інститутів
647

. Доволі часто в інших державах Європи 

не законодавці (оскільки проведення законопроекту через парламент 

вимагає часу), а найвищі судові органи, Верховні чи Конституційні суди, 

відіграють основну роль в усуненні причин, які призвели до порушення 

прав людини у конкретній ситуації, яка згодом стала предметом рішення 

Європейського суду з прав людини
648

. 

Український науковець С. Серьогіна, виходячи з аналізу рішень 

Конституційного Суду України, у мотивувальній частині яких містяться 

посилання на Конвенцію та рішення Європейського суду з прав людини, 

виділяє три основні способи залучення практики Європейського суду з прав 

людини при обґрунтуванні правових позицій: 

1. «Відсильний» спосіб. Він є найбільш простим та полягає в тому, що 

КСУ лише побіжно згадує про наявність певних європейських 

стандартів із питання, що є предметом спору, не конкретизуючи його, 

тобто без посилання на конкретні статті Конвенції та рішення 

Європейського суду. 
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2. «Казуїстичний» спосіб. КСУ на обґрунтування своєї позиції наводить 

конкретні статті Конвенції та перелік конкретних справ, але такий 

спосіб страждає на догматичність і не може застосовуватись у тих 

випадках, коли висока абстрактність певної норми чи 

неоднозначність праворозуміння не дають можливості покладатися 

на просте цитування певного міжнародного правового документа. 

3. «Казуїстично-змістовний» спосіб. Його сутність полягає у зверненні не 

тільки до конкретної статті міжнародного договору чи конкретного 

судового рішення, а й до його істинного розгорнутого змісту
649

. 

У контексті конституційного судочинства слід також згадати і про 

«запобіжний» вплив прецедентного права Європейського суду з прав 

людини на українського правотворця (законодавця) ще під час розгляду 

справи у КСУ. У якості прикладу можна навести Ухвалу КСУ про 

припинення конституційного провадження у справі про обчислення строку 

тримання під вартою від 10 вересня 2003 р. за № 3-уп/2003.  

Крім того, діяльність Європейського суду можна порівняти з 

верховними судами, оскільки рішення Суду
650

 можуть містити вимогу для 

держави вжити заходів індивідуального характеру з метою перегляду 

рішення національного суду
651

.  

Так, досить яскравою є справа «Сокуренко і Стригун проти 

України»
652

, де Верховний Суд України (далі – Верховний суд або ВСУ), 

керуючись Конституцією України, на правах найвищого судового органу у 

системі судів загальної юрисдикції, скасував рішення Вищого 

господарського суду, який є касаційною інстанцією у господарських справах. 

Заявники вказували, що це було порушенням статті 6 Конвенції, оскільки 
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ВСУ не був судом «встановленим законом» (п.1 ст.6 Конвенції)  для 

вирішення їхньої справи. 

Відповідно до практики Суду термін «встановлений законом» у статті 

6 Конвенції спрямований на гарантування того, «що судова гілка влади у 

демократичному суспільстві не залежить від органів виконавчої влади, але 

керується законом, що приймається парламентом» (див. рішення у справі 

«Занд проти Австрії» (Zand v. Austria), заява № 7360/76, доповідь Комісії     

від 12 жовтня 1978 року). Крім того, фраза «встановлений законом» 

поширюється не лише на правову основу самого існування «суду», але й 

дотримання таким судом певних норм, які регулюють його діяльність
653

. 

У цій справі Суд зазначає, що згідно зі статтею 111-18 Господарського 

процесуального кодексу Верховний Суд, скасувавши постанову Вищого 

господарського суду, міг або повернути справу на новий розгляд до нижчого 

суду, або ж припинити провадження у справі. 

У цій справі Європейський суд визначив наступні порушення, 

здійснені ВСУ
654

: 

було залишено у силі постанову Апеляційного суду, і такі дії не були 

передбачені Господарським процесуальним кодексом, що було підтверджено 

Урядом у його зауваженнях.  

не було жодної іншої правової норми, яка б надавала повноваження 

Верховному Суду ухвалювати такого роду рішення.  

загальні положення Конституції України не могли слугувати 

достатньою правовою підставою для такої специфічної компетенції з боку 

ВСУ, яка не надавалась відповідним законодавством. 

Фактично, ВСУ не надав жодних аргументів щодо своїх дій, виходячи 

за межі своїх повноважень шляхом свідомого порушення Господарського 

процесуального кодексу і ухвалення такого роду рішень, що було визнано 
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Європейським судом в якості порушення і за що було призначено виплату 

справедливої сатисфакції. 

Справа «Сокуренко і Стригун проти України» є важливою не лише 

в плані вказівки Європейським Судом на перевищення повноважень 

ВСУ, але і в плані підтвердження неможливості посилання на пряму дію 

Конституції України з метою виправдання застосування принципу 

законності, що може порушити прав людини.  

Питання застосування прецедентного права Європейського суду з 

прав людини набуває особливої актуальності й для судів загальної 

юрисдикції
655

. 

Говорячи про вплив практики Суду на суди загальної юрисдикції, то, 

Верховний Суд України у цілому підтримує таке ставлення до 

прецедентного права Європейського Суду, на підтвердження чого можна 

навести його правову позицію, висловлену у рішенні від 14 липня 2005 р. у 

справі щодо виконання рішення "Мельниченко проти України" стосовно 

бездіяльності Центральної виборчої комісії України: «.. рішення 

Європейського суду з прав людини, якими надаються тлумачення та 

практика застосування положень Конвенції, є формою прецедентного 

права, що розширює нормативний обсяг Конвенції, встановлюючи нові 

загальнообов'язкові правила»
656

.  

Але суди загальної юрисдикції неохоче беруть до уваги практику Суду до 

розгляду та керуються нею при винесенні рішення.  

У цьому аспекті необхідно звернути увагу на узагальнення судової 

практики щодо застосування Конвенції, що проведено одним із найбільш 

обізнаних з сучасними тенденціями розвитку європейського права суддів 
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України, заступником Голови Миколаївського апеляційного суду                               

В. Паліюком
657

.  

Під головуванням останнього 7 червня 2000 р. була прийнята ухвала 

судової колегії в цивільних справах, де вперше в історії України на рівні 

судів загальної юрисдикції було застосовано прецедентне право 

Європейського суду з прав людини (правова позиція по справі Лінгенс), а 

також прямо зазначено, що рішення Європейського суду з прав людини є 

джерелом права в Україні
658

. 

Однією з причин, що є наслідком проблеми використання практики 

Європейського Суду, як нам також стає зрозумілим,  - це обізнаність суддів щодо 

існування та діяльності такої міжнародної судової установи, як Європейський 

Суд. 

Свого часу, Генеральний директорат з прав людини Ради Європи (далі - 

Генеральний директорат) в резолюції від 21.03.2003 р. вимагав від України 

вжиття заходів, що випливали із рішення Суду по справі «Совтрансавто-холдинг 

проти України»
659

, де, зокрема, піднімалось питання обізнанності суддів. 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 

па 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.  

 Було визнано необхідним суттєве підвищення рівня поінформованості про 

порушені в судовому рішенні питання, що стосуються України; запропоноване 

значне поширення висновків суду в доступній формі по всій країні і, зокрема, 

запропоновано довести ці висновки до регіональних адміністрацій і судів, які 

можуть у майбутньому опинитися у подібній ситуації. Поширення такої 
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інформації, на думку Генерального директорату, доцільно доповнити листом, в 

якому пояснити значення рішень Європейського суду
660

.  

Також в доповнення до зазначеного, існує Проміжна резолюція 

ResDH(2004)14 КМ
661

 якою констатовано, що необхідною умовою для 

запобігання випадкам порушення Конвенції Україною є: первинне навчання 

суддів та підвищення їхньої кваліфікації, включаючи тренінги з питань Конвенції; 

накладення ефективних санкцій на посадових і службових осіб, які будь-яким 

способом втручаються або роблять спробу втрутитися у розгляд справи судом 

тощо. Крім того, в українському законодавстві було зазначено в ст.16 Закону про 

питання відповідальності за вказані дії. 

Проте, ще потрібно працювати в даному напрямку, з метою вирішення 

питання належної обізнаності суддів для вирішення такої болючої проблеми як 

застосування практики Європейського Суду. 

Крім того, дотичним до питання обізнаності суддів є і належне доведення 

до їх відома рішень Європейського Суду. Публікування рішень в офіційних 

вісниках - це необхідна умова при виконанні кожного рішення Європейського 

суду з прав людини, в якому констатовано порушення державою-відповідачем 

положень Конвенції.  

У Фінляндії, наприклад, хоч і досі йде багато дебатів в теоретичній площині 

про статус Конвенції, але в плані застосування судді призвичаїлися до 

Європейської конвенції. І в зв’язку з великим масивом прецедентного права 

(скажімо, в 2002 році було близько 800 остаточних рішень і понад 1000 рішень 

щодо прийнятності), урядом Фінляндії були виділені кошти на переклад рішень, 

створено спеціальну комп‘ютерну базу даних і переклад останніх рішень у ній 

з‘являється приблизно у тижневий термін
662

. 
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Україна виконує дану умову згідно положень ст.18 Закону «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»
663

. В цій        

статті зазначено процедуру використання рішень Суду та перекладів до них. 

Зокрема, зазначено, що в разі наявності розбіжностей між оригіналом та 

перекладом, то пріоритет буде мати оригінал, а також належне тлумачення такої 

розбіжності має бути підкріплено відповідною практикою Європейського суду. 

Переклад здійснює відповідний департамент Міністерства юстиції та 

скріплюється печаткою. 

Отже, у разі виявлення мовних розбіжностей стягувачем або однією із 

сторін спору, - суд буде відсилати таких осіб до Мін’юсту, оскільки мовні 

спори ним не повинні вирішуватися. Тому це положення доцільно розглядати 

з урахуванням не положень ст.18 Закону «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», а інших вимог 

законодавства. Так, згідно з ч. 2 ст. 8 Закону України «Про міжнародне 

приватне право»
664

 з метою встановлення змісту норм права іноземної 

держави суд чи інший орган може звернутися в установленому законом 

порядку до Міністерства юстиції України чи інших компетентних органів та 

установ в Україні чи за кордоном або залучити експертів. Це положення має 

застосовуватися за аналогією, тобто звертатися за належним перекладом до 

Мін’юсту має суд. У такому разі за аналогією з ч. 3 ст. 8 Закону України 

«Про міжнародне приватне право»
665

 право особи, яка бере участь у справі, 

зводиться до подання документів, що підтверджують вірність саме наданого 

нею перекладу та іншим чином сприяти суду у встановленні правильності 

перекладу, зокрема запрошенням кваліфікованих перекладачів тощо
666

. 
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Найбільш повним і систематизованим джерелом судової практики Суду у 

перекладі українською мовою є щоквартальний журнал "Практика Європейського 

суду з прав людини. Рішення. Коментарі", який видається з 1999 року. Видавцем 

цього журналу є Український Центр Правничих Студій.  

Крім того, рішення Суду англійською та французькою мовами (офіційними 

мовами Суду) можна знайти також на веб-сайті Суду (http://www.echr.coe.int). 

Переклади рішень Суду доступні і в деяких пошукових системах та на веб-сайті 

Міністерства юстиції України (http://www.minjust.gov.ua) і на веб-сайті Центру 

інформації та документації Ради Європи в Україні (http://www.coe.kiev.ua)". 

 

Таким чином, при виконанні рішень треба враховувати відповідні 

принципи. Принцип наявності мінімальних гарантій, який полягає в тому, що 

права і свободи людини, які зафіксовані в Конвенції, зобов'язують кожну 

державу гарантувати мінімум таких прав і свобод. Також принцип так званої 

ієрархічної обмеженості прав і свобод, який пов'язаний з певною ієрархією 

прав і свобод людини залежно від необхідності їх обмеження. Серед 

важливих принципів імплементації положень Конвенції у національну 

систему права є принцип лімітованої позитивності обов'язків держави. За 

загальним принципом, держава - учасниця Конвенції має утримуватися від 

втручання в певні сфери суспільного життя. 

З огляду на ефективність захисту прав і свобод людини в кожній 

судовій справі на стадії виконання судового рішення на державу-відповідача 

можуть бути покладені різні зобов'язання.  

По-перше, це обов'язок держави-відповідача сплатити заявникові 

справедливу сатисфакцію, призначену відповідно до ст. 41 Конвенції. Суд, 

який визнав факт порушення, передбачає у своєму судовому рішенні 

справедливу сатисфакцію особі, яка стала жертвою такого порушення. По-

друге, зобов'язання держави, що порушила Конвенцію, може полягати в 

обов'язку вжити індивідуальних заходів на користь заявника з метою 

http://www.coe.kiev.ua)/
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припинення протиправної дії або виправлення наслідків протиправного акту 

(restitutio in integrum). По-третє, судове рішення може містити зобов'язання 

держави-відповідача вжити заходів з метою запобігання виникненню 

подібних порушень у майбутньому.  

Відповідні обов’язки держав та процедура їх виконання міститься в 

спеціальному Законі України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського Суду з прав людини». Крім того, є відповідна 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» від 31 травня 2006 р. № 784. 

В цьому Законі окремо було визначено, згідно ст1., що виконання 

рішення розуміє під собою виплату відшкодування та відповідні заходи 

індивідуального чи загального характеру. 

В Законі вказуються органи, які безпосередньо беруть участь у 

виконанні рішення: Орган представництва (згідно ст.1 Закону є 

відповідальним за представництво України в Європейському Суді - 

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини), 

Державна виконавча служба України та органи, відповідальні за виконання 

додаткових заходів індивідуального характеру (ст.12 Закону). Крім того, 

опосередковано визначено застосування практики Суду судами України 

(ст.18 Закону), Верховною Радою України (ст.14 Закону), Кабінетом 

Міністрів України (ст.15 Закону) та відповідними службовими особами та 

застосуванням  ними відповідних адміністративних дій (ст.16 Закону). 

Нами проаналізовано недоліки Закону «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського Суду з прав людини», які вимагають 

внесення відповідних змін до нього, зокрема: 

- повноваження Урядового уповноваженого у справах Європейського 

суду з прав людини, зазначені в Законі, містять конфлікт інтересів, оскільки 

йде суміщення повноважень щодо виконання та контролю за виконанням 

Рішень Європейського суду в рамках виконавчої гілки влади – Міністерства 
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юстиції, що входить до складу Кабінету Міністрів України. Тому, нами в 

роботі було зазначено, що доцільно функцію щодо контролю за виконанням 

рішень Європейського суду з прав людини надати незалежному органу, яким 

є Уповноважений Верховної Ради з прав людини, до складу якого й має 

входити відповідна структура, що спостерігатиме за ходом виконання Рішень.  

- Згідно ст. 11 Закону «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського Суду з прав людини» протягом десяти днів від дня 

одержання повідомлення про набуття Рішенням статусу остаточного 

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, 

надсилає Стягувачеві повідомлення з роз'ясненням  його права порушити 

провадження про перегляд справи та/або про його право на відновлення 

провадження відповідно до чинного законодавства та повідомляє органи, які 

є відповідальними за виконання передбачених у рішенні Суду про дружнє 

врегулювання додаткових заходів індивідуального характеру, про зміст, 

порядок і строки виконання цих заходів. Забезпечення може відбуватися і 

через повідомлення Прем’єр-міністра України про дані заходи. Але, у роботі 

ми вказали, що таке положення не відповідає нормам ЦПК, оскільки за            

ст. 354 ЦПК визнання судового рішення міжнародною судовою установою, 

юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні 

зобов’язання України, є підставою для перегляду рішення у зв’язку з 

винятковими обставинами. У розділі IX ЦПК нічого не говориться про 

підстави відновлення провадження у справі, тому заява про відновлення 

провадження у справі, подана разом з Рішенням Суду, може вважатися 

достатньою підставою для відновлення провадження у справі. Крім того, 

нами зазначено в роботі, що загрозливою є норма відновлення попереднього 

юридичного стану адміністративними органами. 

- Проблема перекладу рішень Суду. Згідно ст. 7 Закону «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав 

людини» Урядовий уповноважений у справах Суду через через десять днів 

після отримання повідомлення про набуття рішення Суду статусу 
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остаточного, відсилає Стягувачеві повідомлення з роз'ясненням його права 

подати до державної виконавчої служби заяву про виплату відшкодування, в 

якій мають бути зазначені реквізити банківського рахунка для перерахування 

коштів. Паралельно документи з оригінальним текстом і перекладом 

резолютивної частини надсилаються до виконавчої служби. 

Посилання на те, що до державної виконавчої служби надходить від 

Органу представництва оригінальний текст і переклад резолютивної частини 

Рішення, вважається, на нашу думку, нераціональним через те, що державна 

виконавча служба має виконувати фактично легалізований Органом 

представництва (автентичний) переклад резолютивної частини рішення, а не 

оригінальний текст Рішення, який державний виконавець не повинен 

перекладати самостійно. У такому разі автентичний переклад рішення, 

засвідчений печаткою Органу Представництва має розцінюватися за 

аналогією як виконавчий лист суду .  

- Також є проблеми у публікації перекладу текстів рішень Суду. 

зокрема, проблема дублювання, - тобто коли стислий переклад, який має 

бути здійснений згідно ст.4 Закону Урядовим уповноваженим у справах Суду 

та опублікований у спецвиданні, потім повторно перекладається та фактично 

дублюється у «Урядовому кур’єрі» і «Голосі України», при цьому Урядовий 

уповноважений тут тільки слідкує за автентичністю перекладу. Для 

порівняння, у роботі нами зазначено, що наприклад у Фінляндії у зв’язку з 

великим масивом прецедентного права, були виділені кошти на переклад 

рішень, створено спеціальну комп‘ютерну базу даних і переклад останніх 

рішень у ній з‘являється приблизно у тижневий термін. 

- Законом передбачена відповідальність за невиконання чи неналежне 

виконання Рішення Європейського суду (ст.16 Закону). У разі невиконання 

або неналежного виконання Рішення винні службові особи, до повноважень 

яких належить це виконання, несуть адміністративну, цивільну або 

кримінальну відповідальність, передбачену законами України. В роботі 

зазначено, що вказаний перелік має бути доповненим і заходами 
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дисциплінарної відповідальності посадових осіб державних органів України, 

не обмежуючись переліком безпосередніх виконавців рішення Суду в 

Україні (Урядовий уповноважений у справах Суду, Державна виконавча 

служба та Державне казначейство України). 

- У науковій роботі зазначено ризики приведення до виконання 

рішення Європейського суду Державною виконавчою службою. Зокрема, 

згідно ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження» державний 

виконавець, який забезпечив реальне, своєчасне і законне виконання 

виконавчого документа, за рахунок стягнутого з боржника виконавчого 

збору одержує винагороду в розмірі 5 відсотків стягнутої ним суми або 

вартості майна, але не більше п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян, а за виконавчим документом немайнового характеру - не 

більше п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . Крім 

того, в питаннях виплати відшкодувань виконавча служба має право в будь-

якому разі, згідно ст.7 Закону про виконання рішень та застосування 

практики Європейського суду з прав людини, впродовж десяти днів після 

отримання документів від Урядового уповноваженого у справах Суду, 

незалежно від наявності заяви про виплату Стягувача, - відкривати виконавче 

провадження. Тобто дії виконавця можуть містити його особистий інтерес. 

Проблемним, залишаться завжди невиконання чи неналежне виконання 

рішення. Зокрема, Проміжною резолюцією ResDH(2004)14 КМ було 

констатовано, що необхідною умовою для запобігання випадкам порушення 

Конвенції Україною є: первинне навчання суддів та підвищення їхньої 

кваліфікації, включаючи тренінги з питань Конвенції; накладення 

ефективних санкцій на посадових і службових осіб, які будь-яким способом 

втручаються або роблять спробу втрутитися у розгляд справи судом тощо. 

Крім того, в українському законодавстві було зазначено в ст. 16 Закону про 

питання відповідальності за вказані дії. 

Закон, згідно ст.13. Закону, цей Закон не визначає виключного переліку 

заходів загального характеру на виконання рішень Європейського Суду, 
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тобто всі дії держави мають бути спрямовані на ефективне виконання 

рішення.  

Так, практика виконання рішень вимагає і законодавчих змін. 

Наприклад, «Про внесення змін до деяких законів України», де розширено 

перелік обставин, за яких боржник повинен самостійно порушити справу про 

банкрутство (розроблений на виконання рішення Суду у справах «Сокур 

проти України», «Грішечкін проти України», «Твердохліб проти 

України»,тощо) ;  

«Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України» 

щодо порядку вирішення заяви про відвід судді (розробляється з метою 

попередження можливих порушень Конвенції) ;  

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів», яким 

розширюється коло осіб, що можуть ініціювати порушення справи про 

банкрутство, з метою надання можливості державному виконавцю брати 

учать у процедурі банкрутства (розроблено на виконання рішення Суду у 

справах «Семенов проти України», «Колосай проти України», «Щукін проти 

України», тощо) та інші. 

На виконання деяких рішень прийнято відповідні заходи. Зокрема, з 

метою погашення кредиторської заборгованості було внесено зміни в 

законодавство України на підставі розгляду справ Piven v. Ukraine та Kechko 

v. Ukraine тощо. На виконання рішень Європейського суду з державного 

бюджету в 2013 році було сплачено 84 980 000, 2 грн. 

Окремої уваги заслуговує те, що 5 червня 2012 року Верховна Рада 

України прийняла Закон України «Про гарантії держави щодо виконання 

судових рішень», розроблений на виконання Україною рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Юрій Миколайович Іванов 

проти України» від 15 січня 2010 року . Цей закон набрав чинності 1 січня 

2013 року. Відповідно до цього закону держава гарантує виконання рішення 

суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, 

боржником за яким є: державний орган; державні підприємство, установа, 
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організація та юридична особа, примусова реалізація майна якої 

забороняється відповідно до законодавства. 

У доповнення до вищезазначеного Закону України «Про гарантії 

держави щодо виконання судових рішень», необхідно було закріпити 

аналогічні гарантії виконання рішень Європейського суду. Так, у Верховній 

Раді України зареєстровано проект «Закону про внесення змін до Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» (щодо вдосконалення процедури виконання рішень та 

пропозицій Європейського суду з прав людини)» (реєстр. № 3075 від 

13.08.2013).  

Законопроект вперше передбачає персональну відповідальність за 

незаконні дії або бездіяльність посадових осіб, що призвели до подачі заяви 

до Європейського Суду та за результатами розгляду якої Судом було 

постановлено Рішення на користь заявника. Крім того, з метою 

попередження завдання шкоди іміджу України, у проекті Закону 

пропонується покласти витрати пов’язані з виконанням рішення Суду на 

вказаних посадових осіб та позбавити їх права обіймати певні посади або 

займатися певною діяльністю, оскільки вони не спроможні захищати і 

відстоювати права людини та не порушувати їх. 

Також, законопроектом передбачена підготовка та подання Урядовим 

уповноваженим у справах Європейського суду Верховній Раді України 

пропозицій для врахування у подальшій роботі під час підготовки 

законопроектів. 

Прийняття цих законів зможе істотно вдосконалити законодавство 

України в сфері захисту прав людини та покращити ефективність з 

виконання рішень Європейського суду. 

Починаючи з 2005 року, органи державної влади інформують Комітет 

Міністрів про проект Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо захисту права особи на досудове 

провадження, розгляд справи судовим органом або виконавче провадження 
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протягом розумного строку)", який неодноразово модифікувався, і має 

запровадити в національному законодавстві ефективний засіб юридичного 

захисту в разі тривалого виконавчого провадження, надаючи можливість 

отримати компенсацію за затримку та притягти до відповідальності винних у 

цьому осіб.  

Виходячи з проаналізованого матеріалу, можемо запропонувати власну 

класифікацію проблеми виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини державами-учасницями Конвенції, включаючи Україну:  

1. Суперечливість внутрішнього національного законодавства 

держави-учасниці Європейської конвенції (Прикладом є рішення Суду 

«Шофман проти Росії». В Україні, наприклад, є суперечливими положення ч. 

3 ст. 10 Закону «Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини» та розділу IX ЦПК). 

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). 

3. Недосконалість законодавчого механізму виконання рішення (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»). 

4. Відсутність механізму додаткової відповідальності держав-

порушників.  

5. Недостатність ефективності і доступності національних засобів 

правового захисту.  

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 Конвенвенції по відношенню до вищих судів держав. 

Беручи до уваги відсутність юрисдикції Суду у формуванні 

прецедентів, то у його рішеннях часто зустрічається посилання на 
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послідовну практику. Проте, з метою стабільності та уніфікації у 

застосуванні положень Конвенції державами, Європейський суд рідко 

вдається до перегляду попередніх рішень. 

Суд ніколи прямо не посилається на доктрину stare decisis, що є 

основою дії прецедентного права у країнах англо-саксонського права, але 

формула, яку він використовує, а саме «відповідно до незмінної судової 

практики» або «відповідно до усталеного прецедентного права», так само, як 

і цитування при прийнятті рішень попередніх судових рішень, як і формула 

«mutatis mutandis», можуть використовуватися як синоніми цієї доктрини. 

Для того, щоб Суд слідував своїм попереднім прецедентам, необхідна 

наявність їх подібності, для чого Суд застосовує «техніку розрізнень», щоб 

переконатися, що подібні рішення мають зв'язок між собою. 

Динамічне тлумачення Європейської конвенції зумовлюється 

відсутністю так званого «сталого рішення» («stare decisis»), тобто попередні 

рішення Суду не є обов’язковими для застосування. При цьому на практиці 

посилання здійснюється з одночасним виробленням оновлених підходів з тих 

чи інших питань. 

Так, проаналізувавши практику Суду, ми виокремили можливість 

захисту тих прав, які так і не отримали  відображення в Європейській 

конвенції.  
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ВИСНОВКИ 

 

На сьогоднішній день права людини постають перед нами в 

абсолютно іншій площині. Вони вже не є правами, що просто надані 

людині для існування та самовдосконалення, які знайшли своє 

відображення в конституційних актах багатьох держав, а це є зобов’язання 

держави забезпечити механізми належного виконання та захисту прав 

людини. 

Такий підхід до прав людини визначив необхідність створення 

механізму реалізації прав людини у вигляді Європейського Суду з прав 

людини.  

Унікальність існування даної інституції підсилюється існуванням та 

теоретичним обґрунтуванням процесуальних прав. Нами було досліджено, 

що при реалізації процесуальних прав виділяються і загальні умови 

прийнятності заяв до розгляду в Європейському суді: 

 вичерпання національних засобів та шестимісячного строку для 

подання заяви (в Україні за загальним правилом система 

національних судових засобів захисту вважається вичерпаною 

для дій громадян (за справою Kucherenko v. Ukraine)  із 

моменту винесення рішення касаційною інстанцією. А у разі, 

якщо рішення суду не підлягають касаційному оскарженню, - з 

моменту одержання такого рішення); 

 незловживання правом на подання заяви або заяви, яка за 

своєю суттю порушує питання, вже розглянуте Судом, або вже 

подана на розгляд до іншого міжнародного органу; 

 питання обґрунтованості заяви. 

У роботі ми, керуючись практикою Суду, чітко зазначили умови, за 

яких мінімізується негативний вплив від зловживання з боку держави 

умовами для подання індивідуальних звернень через відповідні 

виключення: у випадку адміністративної практики держави, умисного 
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перевищення строку тривалості внутрішньої процедури, створення 

перешкод державою-учасником Конвенції. Ми дійшли висновку, що 

питання реалізації процесуальних прав залежить і визначається загальними 

положеннями Конвенції, наприклад статтею 6, та практикою Суду. Нами 

було наголошено, що права на судовий розгляд упродовж розумного строку 

не передбачені законодавством України. Також в українському 

процесуальному законодавстві не передбачено можливості оскарження до 

суду бездіяльності судді (суду) під час розгляду цивільних справ та 

можливості отримання компенсації шкоди, заподіяної порушенням судом 

права особи на розумний строк судового розгляду. Результатом цієї 

невідповідності українського законодавства Європейській конвенції стало 

свого часу рішення проти України у справі «Меріт проти України» від 30 

березня 2004 р., в якому констатовано порушення в Україні «розумного 

строку» розгляду судової справи.  

Іншим аспектом стало дослідження міжнародної системи прав 

людини в призмі визначення особливого місця в цій ситсемі Європейського 

суду з прав людини. Нами було встановлено, що серед перерахованих у цій 

науковій роботі елементів міжнародної інституційної системи з захисту 

прав людини, Європейський суд займає особливе місце, як невід’ємна 

чаcтина юрисдикційного механізму Європейської Конвенції про захист прав 

людини і основних свобод 1950 року. Визнання державами-учасницями 

Конвенції прямої дії рішень Суду є винятком у міжнародному праві, який не 

зустрічається в практиці жодної із міжнародних судових інститутів. Також 

нами зазначено, що унікальність Європейського суду полягає в можливості 

захисту своїх прав окремого індивіда через подання позову проти держави, 

при цьому це право є беззаперечним та не потребує спеціальної згоди на 

такий позов з боку держави. Крім того, рішення Європейського суду 

забезпечені належним механізмом для свого виконання у вигляді контролю 

з боку Комітету Міністрів Ради Європи та є не лише обов’язковими для 

виконання державою, але й несуть у собі вимогу вжиття заходів загального 



 

 

231 

характеру для зміни правової системи держави та недопущення подібних, 

аналогічних порушень прав людини в майбутньому. У процесі винесення 

рішення, виробляються абсолютно нові підходи до захисту прав, 

закріплених в Конвенції, - практика Європейського суду, таким чином, 

впливає як на розвиток Європейської конвенції в розрізі її відповідності 

сучасним реаліям, так і на розвиток європейської системи захисту прав 

людини в цілому, що, в тому числі, на прикладі України, підтверджено ст.2 

Закону України Про виконання рішень та застосування практики 

Європейського суду з прав людини.  

Після вищезазначеного висновку, ми приходимо до думки, що з 

метою дослідження такого особливого інституційного механізму захисту 

прав людини як Європейський суд, необхідно безпосередньо виходити з 

аналізу саме Європейської конвенції. 

Нами доведено, що саме застосування норм Європейської конвенції 

визначають його особливості, зокрема в призмі того, що іноді дії Суду 

мають вигляд таких, що можуть бути притаманні класичному верховному 

або конституційному суду. В якості конституційного суду, то 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 Конвенвенції по відношенню 

до вищих судів держав. 

Ще одним висновком наукової роботи стало дослідження 

унікальності тлумачення Судом норм Європейської конвенції. Тут варто 

наголосити, що Європейський суд не створює своїми рішеннями нових 
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правових норм, а лише застосовує норми, які містяться в Європейській 

конвенції. Тому рішення Суду є результатом правозастосовчої, та аж ніяк 

не правотворчої діяльності Європейського суду, - і ці рішення мають бути 

засобом для розуміння та тлумачення норм Європейської конвенції. Так, 

згідно статті 32 Європейської конвенції юрисдикція Суду поширюється на 

всі питання тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї. 

Тобто, Суд є офіційним органом, який відповідно до статті 47 Європейської 

конвенції може, на запит Комітету Міністрів, надавати консультативні 

висновки з правових питань, які стосуються тлумачення 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, чи на будь-які інші питання, які Суд або Комітет 

Міністрів може розглядати внаслідок будь-якого провадження, що може 

бути порушене відповідно до Конвенції у спорах міждержавних (стаття 33 

Європейської конвенції) або при розгляді індивідуальних заяв (стаття 34 

Євопейської Конвенції). 

Беручи до уваги відсутність юрисдикції Суду у формуванні 

прецедентів, то у його рішеннях часто зустрічається посилання на 

послідовну практику. Проте, з метою стабільності та уніфікації у 

застосуванні положень Конвенції державами, Європейський суд рідко 

вдається до перегляду попередніх рішень, проте такі випадки існують і в 

нащій роботі цьому питанню було приділено увагу. Суд ніколи прямо не 

посилається на доктрину stare decisis, що є основою дії прецедентного права 

у країнах англо-саксонського права, але формула, яку він використовує, а 

саме «відповідно до незмінної судової практики» або «відповідно до 

усталеного прецедентного права», так само, як і цитування при прийнятті 

рішень попередніх судових рішень, як і формула «mutatis mutandis», можуть 

використовуватися як синоніми цієї доктрини. Для того, щоб Суд слідував 

своїм попереднім прецедентам, необхідна наявність їх подібності, для чого 

Суд застосовує «техніку розрізнень», щоб переконатися, що подібні 
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рішення мають зв'язок між собою. Нами було вказано, що практика Суду та 

динамічне тлумачення Європейської  конвенції, яке зумовлюється 

відсутністю так званого «сталого рішення» («stare decisis»), тобто коли 

попередні рішення Суду не є обов’язковими для застосування, - створюють 

умови для захисту цивільних прав та навіть тих прав людини, що не 

закріплені в Європейській конвенції. Саме це дозволило нам довести 

можливість розгляду в Суді на підставі ст. 6 Європейської конвенції, 

наприклад, трудових позовів (позовів державних службовців), захист права 

на шлюб та повагу до приватного і сімейного життя, права на вільне 

володіння своїм майном, екологічних та акціонерних прав, а також прав з 

питань оподаткування. 

Ураховуючи зазначене вище, для нас важливим стало дослідити, які 

права та обов'язки як у Європейській конвенції, так і в національному праві 

держав-учасниць, можна вважати цивільними в контексті практики 

Європейського суду. Нами було зазначено, що незважаючи на той факт, що 

поняття «цивільні права і обов'язки» є достатньо широким, тим не менше 

практика Європейського суду виробила ряд виключень з вказаного поняття, 

ураховуючи наявність публічного елементу у правовідносинах. Головним з 

цих виключених питань є військова зобов'язаність, імміграція та надання 

притулку, медичне обслуговування та освіта за рахунок державних коштів, 

проходження державної служби, виборчі права тощо. Ці питання входять в 

сферу регулювання публічного права, крім випадків доведення заявником, 

що вказане право є предметом регулювання Європейською конвенцією.  

Тому ми вирішили дослідити практику Суду, щоб зрозуміти загальні 

підходи, якими керується Європейський суд при визначенні поняття 

«цивільних прав і обов’язків». Серед них встановлено такі підходи: 

Підхід 1. Поняття «цивільні права і обов’язки» є автономною 

концепцією і не може тлумачитися виключно у світлі внутрішнього 

законодавства держави-відповідача 
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Підхід 2. Автономія поняття «цивільних прав та обов’язків» 

обмежується наслідками правового регулювання, а не юридичною 

кваліфікацією за національним законодавством. 

Підхід 3. Кожен має право на захист цивільних прав та обов’язків. 

Підходи тлумачення поняття «цивільних прав і обов’язків» є 

результатом практики Європейського суду. І, як ми вже зазначили, 

найголовніше тут є те, що кожна справа стосовно захисту цих прав 

розглядається Європейським судом окремо з урахуванням усіх обставин 

справи. Саме це дозволяє Суду розглядати навіть ті справи, які належать до 

сфери публічного права та не закріплені в Європейській конвенції. І, як ми 

вже згадували вище, ми довели існування можливості захисту прав 

державних службовців, права на шлюб та повагу до приватного і сімейного 

життя, права на вільне володіння своїм майном, екологічних та акціонерних 

прав, а також прав з питань оподаткування в Європейському суді. 

Окремим аспектом нашого дослідження став механізм контролю за 

виконаням рішення Суду. Цей механізм закріплений в Європейській 

конвенції – через запити згідно ст. 52 Генерального секретаря Ради Європи 

до держави-учасниці Європейської конвенції стосовно надання роз’яснень 

по ефективному виконанню положень Конвенції; через нагляд згідно          

ст. 46 Комітету Міністрів за виконанням остаточного рішення Суду, який 

може застосовувати важелі дипломатичного тиску для забезпечення 

виконання рішень Суду. У будь-якому-разі, навіть при формальній 

відсутності обов'язкового характеру юридичних правил юриспруденції 

Суду для держав, останні, як правило, розуміють правову доцільність 

узгодження своєї судової практики чи внутрішнього законодавства з 

юриспруденцією Суду, враховуючи достатньо великий ризик опинитись 

врешті решт в ролі порушника конвенційних прав, відповідно по 

відношенню до якого передбачені відповідні санкції, тобто, так чи інакше, 

Суд володіє обов’язковою юрисдикцією.  
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Проте, зростаючий тиск на систему Конвенції призвів до подальших 

зусиль щодо забезпечення довгострокової ефективності системи та зумовив 

необхідність вдосконалити механізм виконання рішень Суду. Одним із 

кроків до такого вдосконалення стала підготовка двох проектів протоколів 

до Конвенції. Два протоколи були прийняті Комітетом Міністрів в 2013 

році і в даний час відкриті для підписання і подальшої ратифікації. 

Протокол № 15 стосується, насамперед, принципу субсидіарності і межі 

відповідальності держави за виконаня положень Конвенції, певних критерів 

прийнятності скарг (зменшення терміну подачі скарг до суду, застосування 

критерію «істотних поневірянь» під час прийнятності скарги) і питання, 

пов'язані з Судом (вікові обмеження для суддів, відмова від юрисдикції на 

користь Великої Палати). Протокол № 16 дозволяє найвищим судам і 

трибуналам держав-учасниць Конвенції просити Європейський суд 

виносити консультативні висновки з принципових питань, порушених у 

справі, які чекають розгляду у перших, у зв'язку з тлумаченням або 

застосуванням права і свобод, закріплених в Конвенції. 

Нами було зазначено, що виконання рішень Європейського суду є 

унікальним правовим інститутом, відмінним від процедур, передбачених для 

виконання рішень національних судів, а також для визнання й виконання на 

території України рішень іноземних судів та іноземних недержаних установ. 

Тому з огляду на міжнародні зобов'язання, передбачені Європейською 

конвенцією, установлено й особливі механізми реалізації його рішень як на 

міжнародному рівні через Комітет Міністрів та Парламентську Асамблею 

Ради Європи, а також на національному рівні через відповідні інституційні 

механізми. 

Ми вказали принципи, які треба враховувати при виконанні рішень 

Суду. Принцип наявності мінімальних гарантій полягає в тому, що права і 

свободи людини, які зафіксовані в Конвенції, зобов'язують кожну державу 

гарантувати мінімум таких прав і свобод. Також принцип так званої 

ієрархічної обмеженості прав і свобод, який пов'язаний з певною ієрархією 
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прав і свобод людини залежно від необхідності їх обмеження. Серед 

важливих принципів імплементації положень Конвенції у національну 

систему права є принцип лімітованої позитивності обов'язків держави. За 

загальним принципом, держава - учасниця Конвенції має утримуватися від 

втручання в певні сфери суспільного життя. 

З огляду на ефективність захисту прав і свобод людини в кожній 

судовій справі під час виконання судового рішення на державу-відповідача 

можуть бути покладені різні зобов'язання. По-перше, це обов'язок держави-

відповідача сплатити заявникові справедливу сатисфакцію, призначену 

відповідно до ст. 41 Конвенції. Суд, який визнав факт порушення, передбачає 

у своєму судовому рішенні справедливу сатисфакцію особі, яка стала 

жертвою такого порушення. По-друге, зобов'язання держави, що порушила 

Конвенцію, може полягати в обов'язку вжити індивідуальних заходів на 

користь заявника з метою припинення протиправної дії або виправлення 

наслідків протиправного акту (restitutio in integrum). По-третє, судове 

рішення може містити зобов'язання держави-відповідача вжити заходів з 

метою запобігання виникненню подібних порушень у майбутньому.  

Відповідні обов’язки держав та процедура їх виконання міститься в 

спеціальному Законі України «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського Суду з прав людини». Крім того, є відповідна 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про заходи щодо реалізації Закону 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» від 31 травня 2006 р. № 784. Проте, незважаючи на 

прийнятий Закон, в Україні все ще залишаються невирішеними проблеми як 

виконання рішень, так і застосування практики Суду. Станом на 30 

листопада 2014 року на розгляді в Європейському суді перебувало загалом 

71600 справ проти держав-сторін Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод (станом на 31 грудня  2013 року – 102 750). З них 13 

600 справ проти України, що складає 13,3% від загальної кількості справ 

(станом на кінець 2013 року – 13,3%). У порівнянні з іншими державами 



 

 

237 

Україна перебуває на четвертому місці після Росії, Туреччини, та Італії за 

кількістю справ, які перебувають на розгляді Європейського суду.  

Нами проаналізовано недоліки Закону «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського Суду з прав людини», серед яких ми 

вказуємо, що повноваження Урядового уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини, закріплені у цьому законі, містять 

конфлікт інтересів, оскільки йде суміщення повноважень щодо виконання та 

контролю за виконанням Рішень Європейського суду в рамках виконавчої 

гілки влади – Міністерства юстиції, що входить до складу Кабінету Міністрів 

України. Необхідно розширити в статті 16 Закону «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського Суду з прав людини» коло 

відповідальних за невиконання чи неналежне виконання рішень 

Європейського суду, не обмежуючись лише Урядовим уповноваженим у 

справах Європейського суду з прав людини, Державною виконавчою 

службою та Державним казначейством України. Існують ризики приведення 

до виконання рішення Європейського суду Державною виконавчою 

службою, де державний виконавець, керуючись ст. 7 Закону Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, згідно 

ст. 46 Закону України «Про виконавче провадження», одержує винагороду в 

розмірі 5 відсотків стягнутої ним суми або вартості майна, але не більше 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за виконавчим 

документом немайнового характеру - не більше п'ятнадцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це свідчить про те, що дії 

виконавця можуть містити його особистий інтерес. Також є проблеми 

перекладу та публікації рішень Суду, що впливає на неефективне 

використання практики Суду українськими суддями. 

Ще одним моментом в нашій роботі стало дослідження 

кореспондуючих практиці Суду законодавчих змін в Україні, серед яких ми 

окремо звернули увагу на: 
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- Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових 

рішень», відповідно до якого держава гарантує виконання рішення суду про 

стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником 

за яким є: державний орган; державні підприємство, установа, організація та 

юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно 

до законодавства. 

- Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд» від 12 

лютого 2015 року, що по суті відповідає змісту ст. 6 Європейської Конвенції, 

метою якого є вдосконалення правового механізму забезпечення права особи 

на справедливий суд, підвищення ефективності діяльності судової системи, 

забезпечення однакового застосування закону, визначення правових і 

організаційних засад атестації та дисциплінарної відповідальності суддів, 

удосконалення процедур призначення на посади суддів та оптимізація 

діяльності суддівського самоврядування. 

- У доповнення вважаємо за потрібне взяти до уваги ідеї, висвітлені у 

проекті «Закону про внесення змін до Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» (щодо 

вдосконалення процедури виконання рішень та пропозицій Європейського 

суду з прав людини)» (реєстр. № 3075 від 13.08.2013), яким вперше 

передбачено персональну відповідальність за незаконні дії або бездіяльність 

посадових осіб, що призвели до подачі заяви до Європейського Суду та за 

результатами розгляду якої Європейським судом було постановлено Рішення 

на користь заявника. Крім того, з метою попередження завдання шкоди 

іміджу України, у проекті Закону пропонується покласти витрати пов’язані з 

виконанням рішення Суду на вказаних посадових осіб та позбавити їх права 

обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, оскільки вони не 

спроможні захищати і відстоювати права людини та не порушувати їх. 

- Нами визначено перелік питань з метою реформування виконавчої 

служби в контексті виконання рішень Європейського суду, зокрема 

необхідно: розширити перелік рішень, що підлягають примусовому 
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виконанню, до якого слід додати рішення Європейського суду; запровадити 

інститут судового контролю за виконанням рішень; підвищити вимоги до 

осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших 

органів; встановити чіткість у визначенні строків у виконавчому 

провадженні; вирішити питання заформалізованості процедур та якості 

інформаційно-технічного забезпечення. Наразі вказане знайшло своє 

відображення в узгодженому проекті Закону України «Про виконавче 

провадження» про проекти Законів України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» та 

«Про виконавче провадження», розроблених відповідно до рішення 

Європейського суду у справі «Шмалько проти України» 

Вважаємо, що прийняття цих законів зможе істотно покращити 

ефективність з виконання рішень Європейського суду. 

Виходячи з проаналізованого матеріалу, запропоновано власну 

класифікацію проблеми виконання рішень Європейського Суду з прав 

людини державами-учасницями Конвенції, включаючи Україну:  

1. Суперечливість внутрішнього національного законодавства держави-

учасниці Європейської конвенції (Прикладом є рішення Суду «Шофман 

проти Росії». В Україні, наприклад, є суперечливими положення ч. 3 ст. 10 

Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» та розділу IX ЦПК). 

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). 

3. Недосконалість законодавчого механізму виконання рішення (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»). 

4. Відсутність механізму додаткової відповідальності держав-

порушників.  
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5. Недостатність ефективності і доступності національних засобів 

правового захисту.  

Враховуючи відповідний вплив на правову систему України та на 

судову практику взагалі, вважаємо що питання виконання рішень є 

прерогативою при становленні та розвитку України як демократичної, 

правової та соціальної держави, а також буде відповідати взятим нею 

зобов’язанням як члена Ради Європи та учасника Конвенції 1950р. Механізм 

виконання рішень Європейського Суду з прав людини був визначений в 

Україні спеціальним законом «Про виконання рішень та застосування 

практики Європейського Суду з прав людини», тобто були створені 

відповідні передумови на національному рівні і, на нашу думку, Україна 

стала на правильний шлях. 

Але із вказаного в роботі повинно бути зрозумілим та визначено, що 

комплексний вплив практики Суду повинен кореспондувати і законодавчим 

змінам для ефективного виконання зобов’язань України в рамках положень 

Європейської Конвенції, що потребує на даний момент конкретних та 

негайних кроків, виходячи з того, що судова практика є динамічною, але 

вона потребує відповідних стандартів, де найголовнішим стандартом є саме 

виконання державою судового рішення. 

Крім того, досить складна ситуація склалася у зв’язку із проведенням 

антитерористичної операції на Сході України. Результатом стало схвалення 

Постанови Верховної Ради України від 21.05.2015 № 2765, якою затверджено 

Заяву про відступ України від зобов’язань, визначених Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародним пактом про 

громадянські і політичні права та Європейською соціальною хартією 

(переглянутою). Будемо сподіватися, що ця Зава буде тимчасовою і Україна 

зможе забезпечити захист прав і свобод людини згідно положень вказаних 

міжнародних договорів на всій території України. 
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