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ТТЕЕММАА  №№  11..  ЄЄВВРРООППЕЕЙЙССЬЬККАА  ККООННВВЕЕННЦЦІІЯЯ  ППРРОО  ЗЗААХХИИССТТ  ППРРААВВ  

ЛЛЮЮДДИИННИИ  ТТАА  ООССННООВВООППООЛЛООЖЖННИИХХ  ССВВООББООДД::  ЗЗААГГААЛЛЬЬННАА  

ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  

 

(2 години) 
 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 

1. Основні принципи прав людини Європейської конвенції про захист прав 

людини і основних свобод 

2. Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод / 

Проти катувань. Європейські механізми запобігання катуванням та поганому 

поводженню / Харків. правозах. гр. – Х. : Права людини, 2007. – 228 

с.Алтангерел Булгаа. Міжнародно-правова практика тлумачення норм 

міжнародних договорів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2003. – С. 6. 

2. Міжнародно-правова практика тлумачення норм міжнародних 

договорів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 [Електронний ресурс] / 

Алтангерел Булгаа // Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 

2003. – 23 с. – С. 3. 

3. Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини / Закон України від 23.02.2006. № 3477-IV [Електронний 

ресурс] // Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3477-15 

4. Мазур М.В. Тлумачення та застосування Конвенції про захист прав 

людини й основоположних свобод Європейським судом з прав людини та 

судами України: навч. посіб. Луган. держ. ун-ту внутр. справ / М. В. Мазур, С. 
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Р. Тагієв, А. С. Беніцький, В. В. Кострицький. – Луганськ: РВВ, 2006. – 600 с. 

5. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской 

конвенции  о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 

1960 по 2002 г. / М. Де Сальвиа. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. – 1072 с. 

6. Мілютін А. Є. Проблеми проведення оперативних закупок 

наркотичних засобів органами внутрішніх справ та використання їх результатів 

у кримінальному процесі у світлі прецедентної практики Європейського суду з 

прав людини [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства юстиції 

України. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua 

7. Мармазов В. Методи динамічного тлумачення Конвенції про захист 

прав людини та основних свобод / В. Є. Мармазов // Вісник Академії правових 

наук України. – 2003. – № 4 (35). – С. 63–72. 

8. Мережко О. О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми 

теорії та практики : [монографія] / О. О. Мережко. – К. : Таксон, 2002. – 344 с. 

9. Міжнародне право в документах / за заг. ред. М. В. Буроменського. 

– Х. : Вид. Нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 376 с. 

10. Анцелевич Г. О. Міжнародне право: [підручник] / Г. О. Анцелевич, 

О. О. Покрещук. – К. : Алерта, 2005. – 424 с. 

11. Европейский суд по правам человека. Избр. решения. в 2 т. – Т. 1 / 

[Предис. ред. кол. В. А. Туманов]. – М. : НОРМА, 2000. – 856 с. 

12. Wemhoff v. Germany European Court of Human Rights Portal 

[Електронний ресурс] / Офіційний сайт Європейського суду з прав людини. – 

Режим доступу:http://echr.coe.int 

13. Зайцев Ю. Потреба використання практики Європейського суду з 

прав людини / Ю. Зайцев // Практика Європ. суду з прав людини. Рішення. 

Коментарі. – 2002. – № 3 – С. 11–16. 

14. Збірка договорів Ради Європи. – К. : Парламентське видавництво, 

2000. – 654 с. 

15. Гусейнов Л. Особенности толкования международных договоров о 
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правах человека [Электронный ресурс] / Л. Гусейнов // Белорус. журн. 

междунар. права и междунар. отношений. – 1999. – № 2. – Режим доступа к 

журн.: http://beljournal. by.ru/1999/2/1.shtml 

16. The European system for the protection of human right / edited by R. St. 

J. Mac- donald, F. Matscher, H. Petzold. – 940 p.Публічне право № 3 (2011) 

17. Паліюк В. Чи можуть судді України у своїх рішеннях посилатися на 

рішення Європейського суду з прав людини / В. Паліюк // Практика Європ. 

суду з прав людини. Рішення. Коментарі. – 2005. – № 3. – С. 229–237. 

18. Мармазов В. Є. До питання про телеологічне (цільове) тлумачення 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини / В. Є. Мармазов // 

Адвокат. 2003. –  № 6. – С. 29–31. 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розглянути особливості тлумачення Європейським судом із прав людини 

положень Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 р., висвітлити основні принципи прав людини, що закріплюються 

Європейській конвенцією про захист прав людини й основних свобод. 

ВСТУП 

 

Україна з перших кроків після здобуття незалежності висловила 

прагнення увійти повноправним членом до загальноєвропейського політичного, 

економічного, гуманітарного та правового простору. Такий рух є цілком 

закономірним, адже Україна, крім висловленої політичної волі, з давніх-давен 

за своїм географічним положенням, історичним розвитком і рівнем культури 

була і залишається невід’ємною складовою частиною Європи. Тому вступ 

України до Ради Європи – цілком природна подія, яка не могла не відбутись. 

Відповідно до Статуту цієї міжнародної організації необхідними умовами для 

вступу до неї є визнання державою-кандидатом принципів верховенства права, 

http://beljournal/
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плюралістичної демократії, забезпечення прав та основоположних свобод 

людини всім особам, що знаходяться під її юрисдикцією, та ефективна 

співпраця з іншими державами. Поза сумнівом, вступ країни до Ради Європи 

свідчить про її демократичний вибір, послідовність у проведенні реформ, 

спрямованих на захист прав людини та здійснення швидкого і справедливого 

судочинства. 

Одним з виключно важливих, ключових елементів успішної реалізації 

політичної волі щодо євроінтеграції України є досягнення певного рівня 

узгодженості українського законодавства із правом Ради Європи, перш за все, 

під кутом зору приведення української системи захисту прав людини за 

формою і змістом до загальновизнаних європейських стандартів. 

Видатну роль – роль системного чинника – у цьому напрямі відіграє 

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, яка 

була прийнята 4 листопада 1950 року, набрала чинності 3 вересня 1953 року і 

ратифікована Верховною Радою України 17 липня 1997 року (набрала чинності 

для України 11 вересня 1997 року).  

 

І. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРАВ ЛЮДИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 

КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ Й ОСНОВНИХ СВОБОД 

 

Контекст охорони правопорядку постійно змінюється, а разом із тим 

трансформуються й вимоги, що висуваються до такої охорони. Нині охорона 

правопорядку як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні все ще 

знаходиться в перехідному, навіть можна сказати, кризовому стані.  

Проблеми прав людини розглядаються різними юридичними науками, 

проте саме теорія держави і права як наука, досліджуючи правовий статус 

особи, має визначити повноваження міліції щодо його забезпечення, а 

поліцейська (міліцейська) деонтологія – розробити модель належної поведінки 

посадової особи з підтримання правопорядку. 

Досліджуючи принципи прав людини в контексті діяльності міліції, були 
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вивчені Інтернет-джерела та роботи Р. Беллемі, Л. Веллма, Е. Каменка, 

Г. Фенвика та інших. 

Права людини замінили капіталізм і соціалізм – спаринг-партнерів другої 

половини ХХ ст. і стали “новою ідеєю” для ХХІ-го тисячоліття. У вакуумі, який 

утворився в результаті краху соціалістичного табору, виникла потреба у 

створені доктрини, що об’єднала б народи всього світу. Слід зазначити, що 

права людини не забезпечують повну й єдину модель для національного чи 

міжнародного права. 

Однак прискорення міжнародного руху щодо розвитку прав людини є 

дуже приголомшливим. Рада Європи, орган, який є відповідальним за 

Європейську конвенцію про захист прав людини і основних свобод, 2010 р. 

нараховує 47 країн-членів, дві третини яких приєдналися тільки за два останніх 

десятиліття. Докладаються величезні зусилля у розвитку прав людини в нових 

демократичних державах Східної Європи, цей рух посилений бажанням цих 

країн вступити до Європейського Союзу. Двадцять країн-членів Ради Європи 

не є членами Євросоюзу. За межами Європи, протягом минулого десятиліття, 

такі держави, як Канада, Нова Зеландія та Південна Африка прийняли нові 

статути з прав людини або ж нові законопроекти. Більш ніж 100 національних 

конституцій захищають права людини. 

На рівні з ширшим напрямом міжнародного і національно захисту прав 

людини, існував специфічний напрям забезпечення міжнародних стандартів 

діяльності поліції (міліції). Не тільки Організація Об’єднаних Націй закріпила 

права людини у Загальній Декларації прав людини, міжнародних пактах про 

громадянські та політичні, економічні, соціальні й культурні права та Кодексі 

поведінки посадових осіб по підтриманню правопорядку, а й Рада Європи 

прагнула досконально розвинути права людини, що забезпечувалися б 

положеннями деонтологічного кодексу поліції (міліції).  

Глобалізаційні світові процеси кінця ХХ ст. у політичній, економічній і 

правоохоронній сферах зумовили створення інтернаціонального 

правоохоронного органу. На підтвердження цього, Р. Беллемі пише, що 
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привабливість прав людини полягає в тому, що загальні стандарти, що мають 

забезпечувати ці права, “передбачають високий ступінь розмаїтості” настільки, 

наскільки дозволяють глобалізація і локалізація.  

Права людини мають давню історію виникнення, спірне минуле і 

сьогодення, разом із тим можна виділити шість ключових етапів їх розвитку: 

ідеї стародавніх греків і римських юристів – античні ідеї свободи тй 

рівності вільних людей (громадян). Раби прав не мали, хоча грецькі та римські 

стоїки стверджували, що неможна виправдати рабство, оскільки воно 

суперечить світовому співгромадянству людей; 

середньовіччя – права людини набувають релігійного забарвлення, 

свобода і рівність людей іде від Бога. Усі люди мають прагнути 

самозбереження і продовження роду, шукати істину й істинного Бога, поважати 

гідність кожної людини. Продовжує розвиватися ідея загальної рівності людей; 

просвітництво ХVІІІ ст., під час якого відбувся перехід від теологічного 

підходу розуміння держави і права до держави, що слугує людині та захищає її 

права. Виникнення держави пов’язується з укладання договору між 

індивідуумами, щоб гарантувати їх політичні й особисті права (право на життя, 

свободу, гідність, мирних зборів, тощо). Індивідуум розцінював ці права як 

привілеї з боку держави; 

ХІХ та перша половина ХХ ст. характеризується виникненням прав-

вимог до держави, держава була зобов’язана вдаватися до певних дій, щоб 

забезпечити права людини. Отже, поки громадянин мав право бути вільним від 

дискримінації, право-вимога зобов’язувала державу знищити, дискримінацію, 

що існувала раніше; 

друга половина ХХ ст. відзначається послідовним розширенням кола 

прав людини, що було зумовлене наміром запобігти масовому зловживанню 

правами людини, що мали місце при Третьому Рейху. Було визнано, що права 

людини слід закріпити не тільки на індивідуальному рівні, а й на колективному, 

що дозволить розв’язувати глобальні проблеми – захист миру, довкілля, права 

на розвиток і самовизначення народу чи нації тощо. Заснування Ради Європи та 
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створення Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод 

стали наслідком прийняття Загальної Декларації прав людини ООН; 

з 90-х років ХХ ст. і до теперішнього часу спостерігається подальше 

розширення обсягу прав людини. Нині у науковій літературі дискутується щодо 

потреби закріплення нових прав людини на зміну статі, клонування, 

одностатевого шлюбу, штучне запліднення, трансплантацію органів, евтаназію 

тощо. Членство в Європейському Союзі стало можливим лише за умов 

розвиненості державності та визнанні прав людини. Європейський Суд отримав 

значну кількість клієнтів в особі розвинутих демократичних держав і держав, 

що розвиваються. 

Питання прав людини стало ключовим аспектом відносин сучасних 

європейців з їхніми державами. Особливо це актуально для правоохоронної 

системи в цілому та поліції (міліції) зокрема. Тому важливо розкрити вплив 

прав людини на діяльність міліції та зрозуміти характер прав, що 

використовуються.  

К. Веллман пропонує розглядати права людини як групу етичних 

привілеїв, вимог, повноважень, що разом складають систему етичної автономії, 

якою володіє індивідуум як людина відносно держави [2, с. 34]. Такий підхід 

дуже корисний, оскільки він систематизує права людини, що викладено у 

загальновизнаних міжнародних документах, як-от: Загальна декларація прав 

людини, міжнародні пакти про права людини, Європейська конвенція про 

захист прав людини і основних свобод та ін. Крім того, ми поінформовані про 

відповідні обов’язки держави, індивідуума і суспільства. 

Е. Каменка й Ерх Сун-Тей пропонують групу етичних привілеїв поділити 

на чотири типи: 

етична свобода – свобода виконувати певні дії, за умови, що немає 

ніякого обов’язку робити це. Наприклад, свобода відвідувати церкву; 

етична вимога – створює відповідний обов’язок, наприклад обов’язок 

захистити життя не заподіявши каліцтва; 

етична влада – свобода відмовлятися від прав, наприклад згода на 
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проведення обшуку; 

етична сталість – проти видалення чи обмеження прав людини з боку 

держави, це підкреслює особисту автономію і можливості, що забезпечуються 

цими права [3, с. 56]. 

Інший спосіб розкривати елементи, що характеризують права людини, 

був викладений ООН у їх матеріалах, що використовуються під час підготовки 

поліцейських.  

У ньому даються такі ключові характеристики прав людини: 

міжнародно гарантовані, 

юридично захищені,  

рівні та взаємозалежні,  

універсальні, 

акцентовані на гідності людини,  

захищають індивіда і колективи,  

визначають обов’язки держави та її органів. 

Проте деякі з цих тверджень є сумнівними. Наприклад, важко 

стверджувати, що всі права людини рівні, навіть якщо вони є взаємозалежними. 

У межах Європейської конвенції про захист прав людини й основних свобод, 

встановлена чітка ієрархія прав: 1) абсолютні права – права, що не можуть бути 

обмежені за будь-яких умов (право на життя, честь, гідність); 2) умовні права – 

права, що можуть бути частково обмежені державою під час виникнення 

надзвичайних ситуацій (свобода пересування, обрання місця проживання). 

Право людини – це право, яким наділено кожного індивіда і згідно з яким 

будуються відносини між громадянином і державою. Отже, можна припустити, 

що діяльність органів держави, що порушує права людини, є незаконною. 

Потерпілими можуть бути фізичні особи, юридичні особи (компанії), неурядові 

організації і групи людей. Це доводить існування корпоративних і колективних 

прав людини. Суди можуть примусити винувату особу відшкодовувати 

потерпілому заподіяні збитки, або ж застосовувати будь-які інші засоби, що 

вони мають у своєму розпорядженні для визначення міри покарання за 
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нанесену шкоду. Метою прав і основних свобод людини є створення умов, що 

забезпечують потерпілому відновлення порушених прав, і тому розгляд має 

бути неупередженим і відповідним. 

Однак існують слушні зауваження щодо потреби перегляду такого 

підходу, оскільки іноді виникають певні колізії. Для маленької, але зростаючої 

кількості справ у Європейському Суді прикладам цього є справи дітей, яких 

ображали або били батьки. У цих випадках було встановлено, що, там де дії між 

двома індивідуумами порушують фундаментальне людське право – наприклад 

право на особисту недоторканість або на свободу від тортур, жорстокого чи 

нелюдського або такого, що принижує людську гідність поводження – держава 

може вважатися відповідальною за не спроможність захистити потерпілу 

сторону або через не спроможність видати нормативно-правові акти, що 

ефективно захищали б людину, або через не спроможність втрутитися. Ці 

випадки стали дуже важливими для посилення закону, оскільки вони будуть 

застосовуватися до визначених галузей, наприклад для належного захисту 

дітей. 

Тепер розгляньмо відносини між правами людини та законом. У цьому 

контексті цікавою є думка Е. Каменка, який стверджує, що права людини – це 

пропозиція відносно морально відповідного способу ставлення до людей і 

можливість організувати суспільство. Таким чином, права людини 

розглядаються не як стаття закону, а як етична структура. Це розходження між 

природними правами та позитивним законом є особливо важливим під час 

дослідження питання рівності всіх прав людини. 

Демократія не може існувати без деяких прав, наприклад свободи слова, і 

права не можуть існувати без демократичних свобод і ефективної юридичної 

системи, що забезпечує доступ до правосуддя.  

Оскільки права людини стали центральними у відносинах громадянина і 

держави, не дивно, що міліція (поліція) також змістила акцент своєї діяльності 

в цю площину. Організація Об’єднаних Націй прийняла цілу низку документів 

у цій сфері – Кодекс поведінки посадових осіб по підтримці правопорядку, 
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Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї посадовими 

особами з підтримки правопорядку, Мінімальні стандартні правила поведінки з 

ув’язненими, а й Керівні принципи ООН щодо попередження злочинності серед 

неповнолітніх, Мінімальні стандартні правила ООН, що стосуються 

відправлення правосуддя відносно до неповнолітніх, Декларацію основних 

принципів правосуддя для жертв злочину та зловживання владою. У свою чергу 

Рада Європи прийняла власну Декларацію про поліцію та прагнула розвинути 

стандарти етики в усіх підрозділах поліції (міліції) всіх країн-членів шляхом 

прийняття деонтологічних кодексів поліції (міліції). 

В Європейській конвенції про захист прав людини і основних свобод 

існує п’ять ключових особливостей: 

1. Ієрархія прав. На найвищому рівні знаходяться абсолютні права 

людини – право на життя, право на свободу й особисту недоторканість, свобода 

від рабства чи підневільного стану, право на захист від тортур і або жорстокого, 

нелюдського чи такого, що принижує людську гідність ставлення чи покарання. 

Ці права особа може використовувати в будь-який час і держава не може 

обмежити їх дію. Неабсолютні права людини можуть бути обмежені в 

надзвичайних ситуаціях – право на свободу пересування, свободу мирних 

зборів і об’єднань тощо. Нарешті так звані “кваліфіковані права людини”, що 

складаються з прав людини стосовно приватного та сімейного життя, свободи 

думки, слова власності. Держава в цих випадках може втрутитися в їх 

реалізацію, відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини й 

основних свобод, за умови застосування певних принципів і наявності 

відповідних умов. 

2. Взаємозалежність прав. Права не можуть бути ізольовані одне від 

одного. Справедливий суд, а точніше його рішення, тягне за собою обмеження 

особистого права людини на свободу. Право вільно збирати, зберігати, 

використовувати та поширювати інформацію впливає на права людини на 

особисте і сімейне життя, таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції. 
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3. Реальність та ефективність прав. Прецедентне право Європейської 

конвенції про захист прав людини й основних свобод людини інтерпретує ці 

права як “живий інструмент”, що піддається змінам залежно від цінностей у 

суспільстві. Європейський Суд у справі Артіко проти Італії зазначив, що 

Конвенція створена для того, щоб гарантувати не теоретичні чи ілюзорні права, 

а їх практичну й ефективну реалізацію. 

4. Конфлікт і співвідношення прав. Так само як права людини пов’язані 

між собою, вони можуть перебувати у суперечності одне з одним. Іноді, 

здається, досить просто уникнути суперечностей, використовуючи підхід 

ієрархії прав – право на життя стоїть вище права на приватне та сімейне життя. 

Однак дуже рідко конфлікти є настільки простими. Особливо важко їх 

подолати, коли вони базуються на широкому колі прав людини та зачіпають 

інтереси різних індивідуумів, груп і широких прошарків населення. Право на 

свободу мирних зборів, мітингів, демонстрацій може обмежити право іншої 

людини на свободу пересування. 

5. Баланс між правами потерпілих і підозрюваних. У практичній 

діяльності міліції (поліції), самий складний аспект конфлікту між правами – це 

співвідношення прав потерпілого та прав підозрюваного. Європейський Суд все 

більше уваги приділяє статуту жертви та гарантує їй право на захист від тортур, 

від незаконного утримання під вартою, на справедливий судовий розгляд його 

справи в розумні строки незалежним та неупередженим судом, що створений на 

підставі закону , захист свідка від тиску під час судового процесу  і захист від 

необережних дій з боку поліції. 

На бачення працівника міліції, легко відчути, що складна, конфліктна і 

взаємозалежна структура Європейської конвенції про захист прав людини й 

основних свобод є недостатнім інструментом для законного здійснення ними 

своїх повноважень. Хоча слід констатувати, що в її основі лежить набір 

принципів, що може бути пов’язаний з деонтологічними принципами. Саме на 

цих принципах і має ґрунтуватись діяльність міліції щодо забезпечення прав 

людини. 
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Чотири ключових принципи Європейської конвенції про захист прав 

людини й основних свобод можна назвати основними принципами прав 

людини: 

1. Законність. Ми вже пересвідчились, що Кодекс поведінки посадових 

осіб по підтримці правопорядку і Декларація про поліцію покладають велику 

відповідальність на поліцейських, які мають виконувати обов’язки відповідно 

до закону і підтримувати законність. Остання, у свою чергу, повинна мати 

відкритий характер і належну процедуру, що передбачає обмеження прав 

людини компетентними органами лише відповідно до закону (ст. 8, 9, 10 і 11 

Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод). Відповідно 

до цього положення, законність передбачає чітке обмеження діяльності 

працівника міліції принципом – можна робити все, що прямо передбачено 

законом. 

2. Пропорційність. Цей принцип забезпечує знаходження справедливого 

балансу між захистом індивідуальних прав та інтересів і прав суспільства в 

цілому. Це зумовлює те, що працівник міліції використовує засоби, які 

гарантують, що будь-яка обрана ним дія буде порційною до законної мети. 

Наприклад, суд у справі Стіл та інші проти Великої Британії визнав, що арешт і 

затримання пасивних протестантів проти торгівлі зброєю були 

“непропорційними” до мети запобігання безладу і захисту прав інших людей. 

3. Потреба. Цей принцип включає дві тенденції: абсолютна потреба, що 

міститься у ст. 2 Європейської конвенції про захист прав людини і основних 

свобод, коли сила використовується державою. Це більше вимога, ніж дозвіл, 

щоб працівники міліції правомірно використовувати надане їм право 

застосовувати силу. Навіть більш ніж пропорційність, вона вимагає, щоб були 

розглянуті всі можливі дії, а ті, що не дадуть позитивного результату мають 

бути відкинуті; соціальна потреба, що є ще одним з засобів вимагати від 

держави захисту всіх видів прав людини. Вона підкреслює демократичний 

контекст Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод та 

встановлює чіткі межі державного втручання, хоча держава може мати законну 
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причину для втручання, наприклад запобігання злочину, але все ще не може 

виправдати дії, якщо не існує невідкладної соціальної потреби. Останнє вимагає 

від держави і міліції бути ліберальними, терпимими і варіативними. Потреба, 

подібно законності, забезпечує належний порядок, що забезпечує зв’язок між 

діяльністю міліції та цінностями демократії. 

4. Відповідальність. Найбільш очевидно, цей принцип чітко 

сформульований у вимозі ст. 13 Європейської конвенції про захист прав 

людини і основних свобод: громадянин повинен мати ефективні засоби 

правового захисту від порушень його прав представниками органів влади. У 

контексті діяльності міліції цей принцип особливо важливий. Він передбачає 

створення незалежної системи розгляду справ зі скарг громадян, для 

незалежного розслідування обставин, що призвели до смертельних випадків 

(наприклад, смертельні випадки у в’язниці) і незалежний нагляд за діяльністю 

державних органів щодо їх компетентності. 

Таким чином, Європейська конвенція про захист прав людини і основних 

свобод містить значний перелік прав людини, що підкріплені набором 

принципів. Принципи прав людини мають виступати стандартом, що 

використовуються під час підготовки та практичної діяльності працівників 

міліції. Саме цей підхід дозволить використовувати принципи прав людини як 

основу формування уявлень про належну поведінку працівників міліції. 

Однак можливо ідентифікувати деякі ключові зміни в міліції, якщо 

розмістити права людини в центрі демократизації діяльності міліції.  

Вони полягають у такому: 

використання повноважень працівниками міліції – вимоги для 

виправдання потреби та пропорційності під час виконання основних 

повноважень, наприклад арешті, розшуку, затриманні, допиту, 

конфіскації майна, спостереження, обшуку тощо; 

використання сили – абсолютна потреба як виправдання за 

використання сили; 

ухвалення рішення – яке має бути “розумним” і сумісним із 
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деонтологічними стандартами; 

обов’язок турботи – позитивний обов’язок для захисту права на 

життя та інших прав, наприклад права на особисте життя, на свободу 

слова тощо; 

правила природної справедливості – відкритість, прозорість, 

неупередженість у розслідуваннях і слуханнях, ухваленні рішення; 

відповідальність – особиста й організаційна відповідальність за 

порушення прав людини. 

Принципи прав людини, що підкріплюють їх, здатні змінити підхід, на 

якому ґрунтувалася служба міліції, і форми та методи, що використовувалися 

працівниками та керівництвом під час виконання своїх посадових обов’язків. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, контекст охорони правопорядку постійно змінюється, а 

разом із тим трансформуються й вимоги, що висуваються до такої охорони. 

Нині охорона правопорядку як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні 

все ще знаходиться в перехідному, навіть можна сказати, кризовому стані.  

 

Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 

містить значний перелік прав людини, що підкріплені набором принципів. 

Принципи прав людини мають виступати стандартом, що використовуються 

під час підготовки та практичної діяльності працівників міліції. Саме цей підхід 

дозволить використовувати принципи прав людини як основу формування 

уявлень про належну поведінку працівників міліції. 
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ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 

ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД 1950р. 

ЯК ПРАВОЗАХИСНОГО ДОГОВОРУ 

 

Після приєднання України до Європейської конвенції про захист 

правлюдини і основоположних свобод 1950 р. (далі – Європейська конвенція, 

Конвенція, Конвенція 1950 р.) та з моменту її ратифікації Верховною Радою 

України вона стала частиною національного законодавства. Тож нагальним 

постало завдання розуміння змісту цього міжнародного правового документа і 

основних механізмів реалізації його норм. Відповідно до ст. 19 Конвенції та 

протоколів до неї для забезпечення виконання договірними сторонами своїх 

зобов’язань створюється Європейський суд із прав людини (далі – Суд, 

Європейський суд, ЄСПЛ), що функціонує на постійній основі. До компетенції 

Суду входять усі питання,що стосуються тлумачення вказаної Конвенції. 

Тлумачення – це процес з’ясування змісту норми, а також визначення 

наслідків, що за змістом норми повинні настати за певного стану речей. 

Застосування норми є діяльністю сторін із реалізації норми відповідно до 

результатів тлумачення.  

У з’ясуванні змісту норми варто встановити: 

а) її зміст; 

б) взаємозв’язок з іншими принципами і нормами; 

в) зв’язок норми з іншими нормативними явищами, політикою, мораллю. 

Наразі існує велика кількість публікацій про наслідки розгляду Судом 

окремих справ та аналіз його правових позицій з окремих питань, але вони не 

торкаються самої процедури та специфіки інтерпретації Конвенції саме 

Європейським судом. 

Проблема тлумачення виходить за межі реалізації права. Вона має 

самостійне значення у процесі наукової чи практичної правової діяльності 

держави. Необхідність мати чітке уявлення про зміст чинних норм виникає і в 

ході правотворчої роботи. Ані видавати новий акт, ані систематизувати наявні 
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акти неможливо без знання справжньої волі суб’єкта нормотворчості, що 

одержала свій офіційний вираз. 

Тлумачення є невід’ємною частиною правозастосування: адже, не 

з’ясувавши змісту норми, її неможливо застосувати. 

М. В. Мазур та С. Р.Тагієв переконують, що під час трактування й 

застосування останньої ЄСПЛ фактично формулює нові правові норми, що 

стають невід’ємною частиною конвенційної системи захисту прав людини. 

Суд неодноразово зауважував, що тлумачення Конвенції здійснюється  

відповідно до її об’єкта і цілей. Отже, з погляду Де Сальвіа, ЄСПЛ роз’яснює 

положення Конвенції 1950 р. автономно, тобто незалежно від їх визначення в 

законодавстві держав-учасниць, надаючи особливого значення категорії 

«верховенство права», а також звертаючи увагу на спільну спадщину традицій 

та ідеалів європейських країн. Відповідно й поняття «справедливість» Суд у 

своїх рішеннях тлумачить у ключі спільної спадщини традицій та ідеалів 

європейських країн, серед яких і категорії «гуманізм», «демократія», 

«плюралізм» та ін.. 

Як будь-який нормативний текст, норми Конвенції 1950 р. передбачають 

існування різних інтерпретацій. Тут можна зазначити консервативне, або 

вузьке, трактування, яке засновується на підготовчих етапах і відповідає 

первинним намірам укладачів цієї Конвенції, або ж на висловленому 

Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав... 

погодженні держав – членів Ради Європи. Як зазначає Р. Де Лагарр’єре, 

компетенція міжнародного судді жорстко зумовлюється погодженням, на якому 

вона засновується. Отже, положення міжнародної угоди не може тлумачитися 

розширено.Так, у доктрині та практиці міжнародного права тривалий час 

домінували два принципи інтерпретації, що випливали з ідеї абсолютного 

суверенітету держав – сторін договору: а) головну роль у тлумаченні 

договірних положень під час створення тексту договору відіграє намір сторін, 

який з’ясовуєтьсяза допомоги аналізу підготовчих матеріалів договору; б) у разі 

сумніву договірні положення слід трактувати обмежувально на користь 
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необмеженої свободи суверенних держав – сторін договору. Але під час 

розроблення Віденської конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. 

Комісія міжнародного права відхилила підхід, згідно з яким у тлумаченні 

договору слід віддавати перевагу якомусь одному з таких чинників, як текст 

останнього, намір сторін, об’єкт і мета договору, тому що використання одного 

з них на шкоду іншим суперечило би практиці Міжнародного суду ООН. Як 

пише О. М. Талалаєв, під час роботи Віденської конвенції 1969 р. боротьба 

розгорнулася насамперед між прихильниками суб’єктивістських і текстуальних 

підходів, а функціональний підхід, що його обстоювала делегація США, було 

визнано більшістю держав як неприйнятний. 

Як у доктрині, так і в практиці міжнародного права визнано, що особлива 

природа міжнародних правозахисних договорів не може не переломлюватися 

через їхнє особливе тлумачення: зокрема, вона жадає від інтерпретатора 

додання вирішального значення їх об’єкту й меті з можливим ігноруванням при 

цьому інших засобів і способів трактування. Іншими словами, специфічна 

природа зазначених договорів повідомляє процесові їх роз’яснення цільову 

орієнтацію. Досягнення ефективного захисту прав людини стає головним 

мірилом для зважування найбільш адекватної реалізації державою цих прав. 

Будь-який нормативний акт може розумітися по-різному, бо в самому тексті не 

конкретизується значення вживаних термінів і не зазначаються потенційні 

можливості норми, яка в ньому закріплюється. 

Метод, за допомоги якого суддя здійснює тлумачення, відіграє 

вирішальну роль. На практиці ж не існує чітко визнаних методів цього процесу, 

жоден з них не є обов’язковим. Особливості Конвенції 1950 р. виявляються у 

двох площинах. Незважаючи на те, що роз’яснення цього документа як 

міжнародної угоди може здійснюватися відповідно до правил, установлених 

Віденською конвенцією 1969 р., застосування таких правил трактування 

повинно враховувати специфіку Конвенції 1950 р., яка зумовлена наявністю 

поняття «колективне забезпечення» виконання зобов’язань. На відміну від 

суб’єктивних зобов’язань, що виникають зі звичайного договору, який 
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характеризується взаємністю, зобов’язання, що містяться в Конвенції 1950 р., 

дають підстави віднести її до категорії договору-закону. У такому договорі 

незалежно від первинної волі його авторів у подальшому відображається нова 

воля, яка гармонійніше віддзеркалює подальші зміни в міжнародному праві. І 

справді: згідно з положеннями Конвенції 1950 р. держави-учасниці 

висловлюють (зокрема у Преамбулі) свою волю підпорядковуватися єдиному 

режиму щодо захисту прав людини. Безпосередньо наділяючи правами людину, 

ця Конвенція покладає на держави об’єктивні зобов’язання, а останні не вправі 

ухилятися від виконання своїх конвенційних зобов’язань на підставі того, що 

вони не виконуються іншими державами – членами Ради Європи.  

Отже, умова взаємності виконання зобов’язань відкидається, тому 

класичні методи трактування багатостороннього договору в цьому випадку є 

неприйнятними. Для роз’яснення Конвенції потрібні інші, дещо своєрідні й 

автономні методи. Поняття «колективне забезпечення», як важливий елемент 

європейського публічного порядку, визначається у Преамбулі Конвенції 1950 

р., де підтверджується намір держав прямувати в напрямку колективного 

забезпечення здійснення прав, і в ст. 33, яка дозволяє державам вимагати 

дотримання зобов’язань, передбачених цим міжнародним документом, іншими 

державами-членами без необхідностіобґрунтування прямої заінтересованості в 

цьому. Суд неодноразово підкреслював, що «у тлумаченні Конвенції треба 

враховувати специфічний характер угоди стосовно колективного забезпечення 

дотримання основних прав і свобод людини». Що ж до методів інтерпретації, 

то з цього можна зробити два висновки: по-перше, існування колективного 

забезпечення підтверджує намір держав узяти на себе відповідальність за 

виконання зобов’язань, що випливають із чітко визначених гарантій стосовно 

дотримання індивідуальних прав, тому тлумачення Конвенції 1950 р. має 

відбуватися на користь додержання останніх. Це також передбачає, що всі 

держави однаково дотримуються мінімального європейського стандарту в 

питаннях, пов’язаних із забезпеченням захисту прав людини. Цей стандарт 

постійно розвивається, що зумовлено прагненням досягти абсолютного ідеалу, 
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відображеного в Преамбулі Конвенції 1950 р., і саме тому виникає необхідність 

уніфікованого та прогресивного її тлумачення; по-друге, особливості цього 

правового акта пов’язані з тим, кого саме він наділяє закріпленими в ньому 

правами, також потребують подібного тлумачення з двох причин. З одного 

боку, як і Загальна декларація прав людини, дія Конвенції 1950 р. поширюється 

на всіх осіб, які перебувають під юрисдикцією держав-учасниць. У Преамбулі 

міститься низка загальних положень, які відображають суспільний світогляд, у 

центрі якого – людина. Суд неодноразово зазначав, що Конвенція є 

інструментом захисту прав людини, основна мета якого – «закріплення певних 

міжнародних норм, яких мають дотримуватися держави – члени Ради Європи у 

своїх відносинах з особами, які перебувають у межах їхньої юрисдикції» 

(справа «Санді Таймс проти Об’єднаного Королівства» п. 61). 

Розглядаючи всеохопну ідею прав людини невід’ємно від останньої, 

Конвенція встановлює правопорядок, вищою цінністю якого є саме людина. В 

абз. 5 Преамбули визначено, що основні свободи становлять підвалини 

справедливості й миру, і тому додержання й забезпечення таких прав 

набувають вирішального значення в суспільстві. Щодо цього Конвенції 1950 р. 

відводиться першорядна роль у підтриманні справедливості й миру. Тому 

цілком логічно, що її трактування повинно мати ту саму мету. Водночас права 

людини становлять стратегічні цілі цього документа. Кожній людині властива 

жага  до життя, що передбачає розвиток її прав. Ця особливість, без сумніву, 

впливає на її розуміння. Уже протягом перших років своєї діяльності Суд 

зазначав, що стосовно міжнародної угоди «треба віддавати перевагу такому її 

тлумаченню, яке було б найбільш сприятливим для досягнення цілей і 

реалізації завдань цієї угоди, а не такому, яке надавало б вузьке визначення 

зобов’язань сторін». Це твердження дає підстави зробити принаймні три 

взаємозалежні висновки: а) визначення змісту Конвенції 1950 р. тісно залежить 

від її цілей і завдань; б) метою тлумачення є сприяння реалізації останніх; в) 

обмежувальне роз’яснення конвенційних прав суперечить зазначеній меті. 

Вочевидь, узявши за взірець Преамбулу Конвенції, Суд розглядає 
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останню як відправний пункт нового витка розвитку історичного процесу. На 

перший погляд, авторам тексту Конвенції 1950 р. найпростіше було би навести 

вичерпний перелік прав і форм їх реалізації, окресливши в такий спосіб чіткі 

рамки їх застосування. Однак, на думку Ю. Є. Зайцева, такий 

«арифметизований» шлях призвів би до порушення одного з визначальних 

принципів, які становлять підвалини верховенства права, – принципу 

невичерпності прав людини та основних свобод, виведення за межі 

конвенційного правового захисту низки прав, форм реалізації, а отже, й 

порушення яких прямо не передбачено у тексті Конвенції. Тож зміст норм 

останньої, а значить, і розуміння закріплених нею прав людини і 

основоположних свобод з’ясовується через їх інтерпретацію. 

У тлумаченні Конвенції 1950 р. ЄСПЛ базується скоріше на самому її 

духові, ніж на її букві, та розглядає передусім майбутні перспективи її 

використання, а не значущість для минулого. Специфіку роз’яснення цього 

документа зумовлено саме цими настановами. Суд уважає,що обмежувальне 

трактування конвенційних прав не відповідає досягненню її цілей і реалізації 

завдань, але він заперечує і проти розширеного її тлумачення. Особливості 

роз’яснення Судом конвенційних положень пропонуймо простежити в рішенні 

«Голдер проти Сполученого Королівства», у якому вирішувалося питання про 

доступ до правосуддя. Суд зазначив, що п. 1 ст. 6 Конвенції 1950 р. прямо не 

говорить про доступ до правосуддя. У ньому проголошуються інші права, які 

випливають з однієї основної ідеї, а взяті в сукупності, вони складають єдине 

право, яке, щоправда, і не отримало точного визначення. Тому ЄСПЛ зауважив, 

що він за допомоги тлумачення і покликаний установити, чи є доступ до 

правосуддя складовою частиною зазначеного права (п. 28). Ось чому, 

посилаючись на п. 2 ст. 31 Віденської конвенції 1969 р., Суд підкреслює, що 

преамбула до договору утворює невід’ємну частину його контексту і корисна 

для визначення «предмета» і «мети» конкретного міжнародно-правового акта у 

його тлумаченні. Звертаючись до вказаної справи, Суд підкреслює, що 

найбільше значення має те місце у Преамбулі до Європейської конвенції 1950 
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р., де уряди, які її підписали, заявляють, що вони «сповнені рішучості, як уряди 

європейських країн..., зробити перші кроки на шляху колективного здійснення 

деяких із прав, сформульованих у Загальній декларації». Звідси випливає, що 

уряди, які підписали Конвенцію, виходили з глибокої віри у верховенство 

права, тому з огляду на це й буде здійснюватися тлумачення термінів, що 

використовуються в п. 1 с. 6. Це тим паче справедливо, оскільки Статут Ради 

Європи, членами якого є всі держави – учасниці Конвенції, містить посилання 

на верховенство права у ст. 3, яка передбачає, що  «кожен член Ради Європи 

обов’язково має визнати принцип верховенства права...». Останній же в 

цивільно-правових справах складно собі уявити без можливості одержувати 

вільний доступ до правосуддя (п. 34). А якщо вивчити позицію Суду з цього 

питання в поєднанні з текстом п. В рішення, де вказану думку Комісії з прав 

людини («Стаття 6 п. 1, узята окремо чи в сполученні з іншими статтями 

Конвенції, не містить обмежень на право засудженого до позбавлення волі 

пред’являти позови і мати з цією метою можливості проконсультуватися з 

адвокатом, а тому обмеження, уведені практикою англійської влади, несумісні з 

вимогами ст. 6 п. 1»), слід наголосити на занадто розширювальному 

тлумаченні. Адже останнє можна розуміти так, що всі можливі права, щодо 

яких Конвенція не містить обмежень, перебувають під її захистом. Та навіть і 

Суд, розуміючи неоднозначність такого трактування, особливо вказує, що воно 

не є розширювальним: «Усе згадане вище призводить до того, що право 

доступу до правосуддя є одним із невід’ємних складників права, гарантованого 

ст. 6 п. 1. Це не є розширювальним тлумаченням,що накладає нові зобов’язання 

на договірні Держави: цей висновок засновано на термінології першого речення 

ст. 6 п. 1, прочитаного в контексті цієї статті з урахуванням предмета й мети 

нормативного договору, яким є Конвенція, а також загальних принципів права» 

(п. 36). 

Важливе значення для правильної інтерпретації міжнародного договору 

мають принципи, під якими передбачаються загальні правила роз’яснення, що 

враховують його особливості як угоди суб’єктів міжнародного права. Водночас 
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у рамках окремих міжнародних договорів у сфері прав людини можуть існувати 

свої, власні принципи тлумачення, в основі яких передовсім лежить 

ефективність. 

Цей принцип найбільш широко застосовується в рамках Страсбурзького 

правозахисного механізму. ЄСПЛ неодноразово підкреслював, що роз’яснення 

Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 

р. повинно базуватися на загальних міжнародно-правових принципах 

тлумачення, але з обов’язковим урахуванням її специфічної природи й 

відповідних правил Ради Європи: «У тлумаченні Конвенції потрібно брати до 

уваги її особливий характер як договору для колективного забезпечення прав 

людини і основних свобод. Тобто об’єкт і мета Конвенції як угоди, спрямованої 

на захист людської особистості, вимагає тлумачення й застосування її положень 

так, щоби зробити передбачені в ній гарантії практичними та ефективними. 

Крім того, будь-яке тлумачення гарантованих прав і свобод повинне бути 

сумісне з загальним духом Конвенції – документа, призначеного для підтримки 

і заохочення ідеалів і цінностей демократичного суспільства». Використання 

принципу ефективності стає особливо необхідним у випадках, коли 

трактування зазнають норми про одне й те ж право людини, що міститься в 

різних міжнародних договорах. 

Принцип ефективного тлумачення показує свою специфічну ефективність 

і в тому, що дозволяє щонайкраще адаптувати мету захисту прав індивіда до 

мінливих соціальних умов і розвитку суспільства. Цей принцип із необхідністю 

припускає динамічну (чи еволюційну) інтерпретацію, до якої міжнародні суди 

зверталися в основному для роз’яснення договірних зобов’язань у сфері прав 

людини. 

Ф. Метчер уважає, що інтерпретація Конвенції 1950 р. передбачає 

слідування переважно еволюційному (динамічному) методу тлумачення, а не 

статичному й історичному. Це означає, що документ треба розуміти в ракурсі 

розвитку сучасної європейської демократії, а не так, як декілька десятків років 

тому, коли він розроблявся. Під історичним способом тлумачення в цілому 
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мають на увазі з’ясування змісту міжнародного договору через вивчення 

історичної обстановки і взаємовідносин сторін під час його укладення з огляду 

на цілі, яких вони прагнули досягти. Еволюційне трактування забезпечує 

поступовий розвиток змісту Конвенції 1950 р. внаслідок змін у житті 

суспільства. Інколи правовий підхід Суду щодо цього може змінюватися за 

досить короткий відтинок часу. Яскравим прикладом може бути інтерпретація 

Судом ст. 41 Конвенції («Справедлива сатисфакція») стосовно права юридичної 

особи на компенсацію моральної шкоди в рішенні по справі «Комінгерсол С.А. 

проти Португалії», в якому ЄСПЛ не лише підтвердив право юридичної особи 

на компенсацію моральної шкоди, а й розкрив зміст останньої. Зокрема, він 

зазначив, що провадження в національних судах справи поза межами 

розумного строку спричинили для «Комінгерсол С. А.», його директорів та 

акціонерів значні незручності й невпевненість упродовж тривалого часу, навіть 

якщо це стосувалося лише ведіння повсякденних справ компанії. 

Свого часу суддя Міжнародного Суду ООН М. Анцилотті вказав, що 

робити висновки про справжнє значення тієї чи тієї статті певної конвенції 

неможливо, доки не буде визначено її цілі й завдання. Тому перш ніж 

розпочати тлумачення норм міжнародного договору, необхідно відповісти на 

запитання: якими є його цілі й завдання. Понад 30 років потому ЄСПЛ 

висловив у вже згаданому рішенні по справі «Вемгофф проти Німеччини» 

ідентичну думку. Він зазначив, що правовстановлювальній міжнародній угоді 

необхідно надавати таку інтерпретацію, яка була би найсприятливішою для 

досягнення цілей і реалізації завдань цієї угоди (п. 8). 

З’ясування об’єкта й цілей міжнародного договору як головної мети його 

трактування вважає також телеологічна школа теорії тлумачення. Вона 

виходить із того, що норма міжнародного права служить певним цілям, виконує 

певні функції, а отже, має бути роз’ясненою в такий спосіб, щоб забезпечити 

досягнення цілей і реалізації її функцій. Найбільший вплив телеологічна школа 

тлумачення має у США. На думку окремих представників цього підходу – 

функціоналістів, інтерпретацією того чи того договору можна навіть 
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удосконалити його зміст, якщо необхідно пристосувати останній до обставин, 

що змінилися. Завдяки телеологічному трактуванню надається більш 

розгорнута дефініція фундаментальних прав, аніж це випливає на перший 

погляд з норм Конвенції 1950 р. Такі зміни можна спостерігати в низці справ. 

Особливо вони помітні на прикладі ст. 8 Конвенції («Право на повагу до 

приватного та сімейного життя»), яка містить у собі повагу до житла (офісу) не 

лише фізичної, а й юридичної особи (службові приміщення компанії, агенції 

тощо). 

Дж. Фіцморіс в окремій думці по справі «Голдер проти Сполученого 

Королівства» висловився, що «...з обов’язків держав-учасниць вилучається все, 

що не «визначено» в Конвенції; ... та поставмо запитання: чи може право, яке 

навіть не згадане, вказане або перелічене, а тільки що найбільше припускається, 

розглядатись як таке, що отримало «визначення» в Конвенції в будь-якому 

сенсі...? Я вважаю, що ні; і в цьому питанні я цілком згоден із думкою мого 

колеги судді Фердросса». Своєю чергою, А. Фердросс в особливій думці, 

висловленій у рішенні по згаданій вище справі, вказав, що положення 

Конвенції, які стосуються прав і свобод, нею гарантованих, є одночасно й 

межами юрисдикції Суду. Тому норми Конвенції, що регулюють такі спори, не 

повинні тлумачитися розширювально. Ось чому на цій підставі він не вважає 

можливим за допомоги тлумачення розширювати рамки чітко окреслених прав 

і свобод. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Отже, як у доктрині, так і в практиці міжнародного права визнано, що 

особлива природа міжнародних правозахисних договорів не може не 

переломлюватися через їхнє особливе тлумачення: зокрема, вона жадає від 

інтерпретатора додання вирішального значення їх об’єкту й меті з можливим 

ігноруванням при цьому інших засобів і способів трактування. Іншими 

словами, специфічна природа зазначених договорів повідомляє процесові їх 

роз’яснення цільову орієнтацію. Досягнення ефективного захисту прав людини 

стає головним мірилом для зважування найбільш адекватної реалізації 
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державою цих прав. Будь-який нормативний акт може розумітися по-різному, 

бо в самому тексті не конкретизується значення вживаних термінів і не 

зазначаються потенційні можливості норми, яка в ньому закріплюється.  

Метод, за допомоги якого суддя здійснює тлумачення, відіграє 

вирішальну роль. На практиці ж не існує чітко визнаних методів цього процесу, 

жоден з них не є обов’язковим. 
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ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Контекст охорони правопорядку постійно змінюється, а разом із тим 

трансформуються й вимоги, що висуваються до такої охорони. Нині охорона 

правопорядку як на місцевому, так і на загальнодержавному рівні все ще 

знаходиться в перехідному, навіть можна сказати, кризовому стані.  

2. Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод 

містить значний перелік прав людини, що підкріплені набором принципів. 

Принципи прав людини мають виступати стандартом, що використовуються 

під час підготовки та практичної діяльності працівників міліції. Саме цей підхід 

дозволить використовувати принципи прав людини як основу формування 

уявлень про належну поведінку працівників міліції. 

3. Як у доктрині, так і в практиці міжнародного права визнано, що 

особлива природа міжнародних правозахисних договорів не може не 

переломлюватися через їхнє особливе тлумачення: зокрема, вона жадає від 

інтерпретатора додання вирішального значення їх об’єкту й меті з можливим 

ігноруванням при цьому інших засобів і способів трактування. Іншими 

словами, специфічна природа зазначених договорів повідомляє процесові їх 

роз’яснення цільову орієнтацію. Досягнення ефективного захисту прав людини 

стає головним мірилом для зважування найбільш адекватної реалізації 

державою цих прав. Будь-який нормативний акт може розумітися по-різному, 

бо в самому тексті не конкретизується значення вживаних термінів і не 

зазначаються потенційні можливості норми, яка в ньому закріплюється.  

4. Метод, за допомоги якого суддя здійснює тлумачення, відіграє 

вирішальну роль. На практиці ж не існує чітко визнаних методів цього процесу, 

жоден з них не є обов’язковим. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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людини, визначити проблеми розмежування компетенції Європейського Суду 

Справедливості та Європейського Суду з прав людини. 
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ВСТУП 

 

Після проголошення 24 серпня 1991 р. Верховною Радою України 

незалежної держави відразу ж постало питання про її зовнішньополітичні 

орієнтири. Ліквідація в Європі протистояння двох ідеологій й усвідомлення 

Україною того, що з врахуванням історичних, географічних, політичних, 

економічних, культурних, правових та інших факторів вона приречена бути в 

європейській сім'ї, зумовило її вибір. Не дивлячись на те, що Україна, як і інші 

держави Східної Європи, по багатьом своїм параметрам, в тому числі й 

правовим, в певній мірі різнилася від "старожилів'' Європейського Союзу, Ради 

Європи, останні, не стали перекривати їй шлях до європейських структур, а 

тільки поставили перед Україною певні вимоги, пов'язані перш за все з 

необхідністю здійснення на її терені широкомасштабних державно-правових 

реформ, приведення її законодавства у відповідність з міжнародно-правовими 

стандартами, зокрема, з тими, що стосуються захисту прав людини.  

Ще не так давно мало хто в Україні знав про існування, а тим більше про 

діяльність Європейського Суду з прав людини, який за його 

місцезнаходженням часто називають Страстбурський суд. Однак зі вступом 

України в Раду Європи, а особливо після ратифікації Європейської конвенції з 

прав людини, на основі і з відповідністтю якої діє цей Суд, ситуація 

принципово змінилася.Громадяни України, які вважають свої права з числа 

передбачених названою Конвенцією порушеними діями державних органів і які 

не знайшли належного захисту на національному рівні, отримали можливість 

звернутися в Страстбурський суд. 
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І. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ: СТРУКТУРА ТА 

ПРОЦЕДУРА ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Структура Європейського Суду 

Європейський Суд приймає рішення виключно групами суддів, це 

означає: у складі Палати, Великої Палати чи Комісії. Пленум у складі 40 суддів 

є, посуті, надто громіздким; на нього нині покладаються лише рішення у 

адміністративних справах, наприклад, щодо визначення процедурного порядку.  

а) Палати (7 суддів)  

В центрі повсякденної діяльності Страсбурзького суду знаходяться 

Палати; Європейський Суд створив чотири таких Палати. Кожна Палата 

складається з семи суддів. Розподіл суддів по різним палатам здійснюється на 

основі досить складної системи. По-перше, враховується відповідне 

представництво жінок в кожній палаті; потім також географічне 

представництво (наприклад, не слід допустити, щоб одна палата складалася 

лише з суддів північних країн, а інша - лише з суддів - представників країн 

Середземномор'я). Важливим критерієм є, врешті-решт, робоче завантаження. 

Судді тих країн, з яких традиційно надходить багато скарг - серед них Франція, 

Італія, Турція і Польща - повинні, по можливості, бути розподілені по різним 

палатам.  

На чолі кожної палати стоїть президент та віце-президент. Поскільки 

Стасбурзький суд нараховує в цілому 41 суддю, то стало можливим розширити 

4 палати до чотирьох секцій по 10 суддів в кожній.  

У цьому зв'язку для практиків було б цікаво дізнатися, в якій палаті, в 

залежності від обставин, розглядається та чи інша скарга. Тут відводиться 

певне значення так званому національному судді, тобто судді тієї країни, проти 

якої направлена скарга. Це означає, що кожна скарга передається в ту палату, в 

якій засідає національний суддя. Поскільки український суддя засідає в 

четвертій Палаті Європейського Суду, то багато українських справ 

розглядається цією Палатою.  
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Лише у виняткових випадках справа передається в якусь іншу палату - 

внаслідок чого національний суддя переходить в цю іншу палату для розгляду 

даної справи і там бере співучасть у прийнятті рішення. Основний принцип 

полягає також в тому, що член суду, який доповідає про справу, як правило, 

теж належить до тієї палати що й національний суддя. Звичайно, національний 

суддя і сам може виступити в ролі доповідача справи.  

б) Велика Палата (17 суддів), фільтраційна комісія  

Суттєвою складовою частиною європейського компромісу під час роботи 

над 11-м протоколом було створення Великої Палати. На неї покладаються дві 

функції. З одного боку вона діє як перша інстанція у справах, де розглядаються 

важливі питання тлумачення (інтерпретації), з іншого боку вона виступає в ролі 

суду другої інстанції.  

Європейський Суд створив дві Великі Палати, кожна з яких складається з 

17 суддів; серед них постійно - президент і два віце-президенти Європейського 

Суду, а також два інших президенти Палат. Під час розподілу суддів по 

окремим Палатам знову ж таки враховуються різні критерії, перш за все, 

відповідне представництво жінок, а також географічний розподіл. 

Національний суддя також бере участь в розгляді справ.  

Якщо оскаржується якийсь вирок у Великій Палаті, як у суді другої 

інстанції, то спочатку фільтраційна комісія повинна прийняти рішення, чи має 

даний випадок достатнє значення, щоб Велика Палата стала ним займатися.  

Той факт, чи буде Велика Палата перезавантажена справами, чи може 

страсбурзька процедура бути завершена протягом розумних термінів, в значній 

мірі залежить від того, наскільки "великодушно" фільтраційні комісії будуть 

допускати скарги на розгляд до Великої Палати. Бо ж однак 11-й додатковий 

Протокол та новий процедурний порядок Європейського Суду визначають, що 

вирок/рішення повинен передаватися на розгляд до Великої Палати лише "як 

виняток".  

в) Комісії у складі трьох суддів  
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Нарешті, кілька слів про комісії у складі трьох суддів. В цих комісіях 

розглядаються однозначно недопустимі справи, тобто такі, в яких особа, що 

подає скаргу не дотрималася терміну 6 місяців чи не повністю скористалася 

правозахисними шляхами у своїй країні. Приблизно 50% скарг розглядаються в 

такій процедурі, і без цих комісій Європейський Суд ніколи не зміг би 

впоратися з великою завантаженністю. Троє суддів цих комісій по черзі 

призначаються однією з палат. Вони можуть одноголосно відхилити 

однозначно недопустимі скарги відразу.  

Ст.29 ЄКПЛ у цьому відношенні дещо заплутана в тому, що передбачає, 

що кожна скарга спочатку має бути представлена в комісію, перш ніж вона 

потрапить на розгляд до Палати чи Великої Палати. Це не так. Навпаки, особа, 

яка подає скаргу, в кожному випадку буде в першу чергу вирішувати, чи 

направляти скаргу до "комісії трьох" чи в Палату. Якщо справа потрапляє 

спочатку до комісії і не буде одноголосно відхилена, то її передають на розгляд 

до Палати. А Палата з свого боку по кожному конкретному випадку може в 

будь-який час прийняти рішення, чи подавати цю справу до Великої Палати.  

Наскільки докладно мають бути обгрунтовані рішення комісії? Їх весь час 

критикують за те, що короткі обгрунтування комісій не відповідають вимогам 

правової держави. Тут слід замислитися над тим, що лише така процедура 

дозволяє Європейському Суду, розгрібати величезну гору скарг. Та критика 

пояснює, чому ж в Конвенції чітко вказано, що і комісії у складі трьох суддів 

повинні обгрунтовувати свої рішення.  

Та критика виявляється неглибокою, бо вона не враховує той факт, що 

вже під час попередньої кореспонденції з Канцелярією увага позивача 

зверталася на можливу безперспективність його скарги. Часто стереотипне 

обгрунтування рішення комісії визначає не лише той факт, що у конкретному 

випадку не має місце порушення ЄКПЛ; навпаки:воно констатує, що позивачу 

вже під час попередньої кореспонденції було повідомлено про причини 

відмови. Цього, з моєї точки зору, достатньо для здійснення обов'язкового 

обгрунтування.  
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г) Канцелярія  

Нарешті, ще кілька слів про Канцелярію Європейського Суду, яка надає 

підтримку в роботі останнього. На сьогоднішній день Канцелярія нараховує 

близько 300 співробітників, серед них близько 110 юристів. Персонал походить 

з усіх країн - учасників договору. Основу Канцелярії складають секції (Units), 

це групи по 10 - 12 осіб (юристи та секретарки), в чию компетенцію входить 

певна кількість справ проти певних держав.  

Стиль роботи Європейського Суду 

а) Засідання  

Зараз би хотів коротко описати стиль роботи Європейського Суду. Судді 

повинні офіційно працювати у Страсбурзі, судочинство здійснюється протягом 

усього року. Під час канікул робота не припиняється, але здійснюється в 

обмеженому режимі.  

б) Відкритість процедури  

Важливий аспект страсбурзької процедури - посилена прозорість / 

транспарентність процедури. Конфідеційними залишаються наради та 

голосування Європейського Суду. Але всі усні слухання є відкритими. 

Документи теж можуть бути в кожній справі передані зацікавленим 

представникам громадськості для перегляду у Страсбурзі в штаб-квартирі 

Європейського суду. Винятком є лише документація, пов'язана з 

врегулюванням справ за спільною згодою сторін. Така посилена прозорість 

страсбурзької процедури створює, звичайно, певну колізію по відношенню до 

особистих прав позивача. Але за ним залишається право, в будь-який час 

подати обгрунтовану заяву про недопуск представників громадськості до 

перегляду матеріалів справи, а в окремих випадках, як виключення, також і до 

усного слухання справи. Тоді президент Палати приймає рішення згідно з 

заявою.  

На практиці особа повинна попередньо за кілька днів усно чи письмово 

повідомити в Канцелярію, які матеріали вона хотіла б переглянути. Перегляд 

матеріалів відбувається в самому Європейському Суді в Страсбурзі. Як 
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виняток, окремі витяги з матеріалів можуть бути також фотокопійовані та 

переслані. Виключається консультування з цілої серії матеріалів справ.  

В) Використання мов  

Як регулюється використання мов в Європейському Суді? Самі судді 

говорять під час слухання англійською або французькою мовою. Слухання та 

наради щонайменше на певний (перехідний) період перекладаються на другу 

офіційну мову. В будь-якому випадку матеріали-проекти рішень і т.д. - 

надаються суддям лише на одній офіційній мові.  

Позивач або його адвокат подає скаргу на мові однієї з країн-членів Ради 

Європи. Якщо скарга визначається як недопустима, то за вибором позивача 

рішення може бути викладено англійською або французькою мовою.  

Якщо скарга передається уряду тієї країни, то він має право викласти 

свою позицію однією з офіційних мов Європейського Суду. Трапляється, що 

позивач не володіє французькою чи англійською. В такому випадку перед 

урядом може бути поставлена вимога, перекласти свою точку зору на одну з 

національних мов.  

Ситуація змінюється стосовно усного слухання та після оголошення 

допустимості скарги. Тепер вже, в принципі, і позивач і його адвокат мають 

користуватися однією з офіційних мов. Як виняток президент Палати може 

дати згоду на використання однієї з інших мов. В цьому випадку на позивача не 

покладаються ніякі витрати. Якщо ж представництво уряду бажає викласти 

свою позицію рідною мовою - німецький уряд, наприклад, виступає в 

Страсбурзі, як правило, німецькою мовою, - то уряд повинен забезпечити 

витрати на переклад.  

Вирок, врешті-решт, здійснюється, як правило, однією з офіційних мов. 

Лише ті вироки, які потрапляють до публікування, перекладаються на другу 

офіційну мову. Не була прийнята пропозиція про те, що замість перекладу на 

іншу офіційну мову краще було б перекладати вирок на третю мову - мову 

позивача. Щонайменше сьогодні ця пропозиція не проходить через фінансові 

можливості нового Європейського Суду.  
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г) Попередні заходи  

Ще кілька слів щодо попередніх заходів. Процедура розгляду скарги не 

має суспенсивної (відкладальної) дії. Але Суд згідно зі ст.39. Процедурного 

порядку Європейського суду має можливість призначити у термінових справах 

попередні заходи, якщо зокрема може трапитися порушення ЄКПЛ, яке 

підлягає покаранню та може нанести невиправну шкоду чи збитки. Такими в 

новому Суді визначаються перш за все депортація або висилка позивача в 

третю країну, де на нього вірогідно чекають нелюдське поводження чи кара, які 

протирічать ст.3. ЄКПЛ. Заходи призначаються Палатою, або, якщо вона не 

засідає, уповноваженим президентом. Результатом такого розпорядження 

Європейського Суду є те, що держава відмовляється від депортації чи висилки 

до прийняття остаточного рішення по скарзі.  

Процедурний порядок передбачає два засоби гарантії виконання (рішень). 

З одного боку Процедурний порядок передбачає, що про кожне розпорядження 

про попередні заходи повідомляється в Комітет Ради Міністрів Європи. Таким 

чином повинен здійснюватися певний політичний тиск на ті країни, які у 

виняткових випадках не хочуть дотримуватися розпоряджень про попередні 

заходи.  

З іншого боку Процедурний порядок визначає, що Європейський Суд 

може в будь-який час вимагати від сторін надати інформацію про виконання 

попередніх заходів. З огляду на відкритість процедури кожна держава в такій 

ситуації добре поміркує, яку відповідь передати Суду.  

4. Сторони  

Важливим є питання, хто може виступати у страсбурзькій процедурі як 

сторони. У цьому відношенні ст.34 ЄКПЛ називає "кожна фізична особа, 

недержавна організація або об'єднання осіб". Національність не має значення. 

Іншими словами, це не точно, коли говорять, що сьогодні всі особи від 

Португалії до Сибіру та від Ізраілю до Грузії можуть подати скаргу в 

Страсбург. Вірно, що скарги можуть бути направлені лише проти 41 держави-

учасниці договору, але те, що особи мають також проживати в одній з цих 
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країн, не є передумовою.  

а) Правовий представник  

Цікавим є врегулювання правового представництва позивача перед 

Судом. Позивач може, в принципі, подавати скаргу самостійно. Якщо ж вона не 

буде відразу визначена як недопустима, а навпаки, буде передана протилежній 

стороні, то президент уповноваженої Палати може видати розпорядження, що 

позивач повинен мати представника. Цей захід можна очікувати перш за все у 

складних справах і слугує він забезпеченню рівних вагових категорій між 

позивачем та протилежною стороною - урядом. Якщо проводиться усне 

слухання справи, то позивач повинен мати представника. Президент Палати 

може, звичайно, відмовитися від цієї вимоги, якщо припускається, що позивач 

свою справу зможе представляти в достатній мірі самостійно.  

Процедурний порядок Європейського Суду визначає також, хто може 

виступати в ролі правового представника. В принципі, в Страсбурзькому суді 

ними можуть бути лише ті особи, які згідно з національним законодавством 

мають право на процесуальне представництво. Сюди відносяться, в основному, 

адвокати, але, наприклад, згідно окремих процесуальних правил також і 

професори юриспруденції. Крім того, адвокати мають проживати на території 

однієї з країн-членів ЄКПЛ. Якщо інші особи хотять виступати правовими 

представниками у Страсбурзі, то для них необхідна чітка згода-дозвіл 

президента. Таким чином, обов'язкового дозволу потребують неадвокатське 

представництво та представництво через адвокатів з інших континентів.  

б) Безкоштовне здійснення правового захисту  

В подальшому позивачу в страсбурзькій процедурі може бути 

забезпечено безкоштовне судочинство. Процедура сама по собі безкоштовна, 

процедурна допомога полягає в наданні адвоката. Позивач може сам подати 

заяву або ж суд від себе надає безкоштовну правову підтримку в інтересах 

позивача. Передумовою є те, що таке рішення є необхідним для здійснення 

процедури в Суді, а також, що позивач сам не володіє достатніми коштами. 

Уряду, проти якого направлена скарга, постійно пропонується визначити своє 
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ставлення до клопотання про правову підтримку. Лише після цього прийняття 

рішення про надання безкоштовної правової підтримки покладається на 

уповноваженого президента Палати. Якщо вона надається, то вона, в принципі, 

дійсна на весь період розгляду справи, в тому числі, і для можливої процедури 

в Великій Палаті.  

Процедура 

а) Подання скарги  

Давайте прослідкуємо за проходженням скарги в Європейському Суді. 

Позивач повинен надати коротке резюме скарги, а також вказати, які, з його 

точки зору, права були порушені. Перш за все він має викласти інформацію про 

вичерпність національних правових шляхів, тобто, назвати ті 

внутрішньоправові засоби в своїй країні, якими він скористався. Датою подання 

скарги вважається - це здавна є страсбурзькою особливістю - не дата поштового 

штемпелю на конверті, в якому було надіслано першу скаргу до Страсбургу. 

Значно частіше нею вважається дата, вказана в першій скарзі.  

Після надходження скарги Канцелярія повідомляє позивачу, при 

необхідності, про сумніви щодо допустимості скарги. Якщо таких сумнівів не 

існує, або ж позивач наполягає на своїй скарзі - на це в нього завжди є право, - 

то вона підлягає реєстрації.  

б) Процедура допуску  

Після реєстрації скарга передається одному з суддів як доповідачу по 

справі, який готує пропозицію. Система осіб, які доповідають по справі, 

інструменталізує окремих суддів Європейського Суду, на них теж покладається 

відповідальність за перебіг процедури розгляду скарги.  

Доповідач спочатку пропонує, чи передати справу на розгляд в комісію 

чи в Палату; він також робить пропозицію по справі, тобто або ж готує проект 

рішення, який передбачає недопустимість скарги, або ж скарга передається 

відповідному уряду. Якщо справа не оголошується відразу як недопустима, то 

доповідач по справі після передачі скарги знову робить пропозицію щодо 

допустимості чи недопустимості скарги, або ж при необхідності пропонує усне 
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слухання справи.  

Усні слухання в Страсбурзі являтимуть собою і в майбутньому певний 

елемент несподіваності для адвокатів, бо судді можуть спонтанно ставити 

запитання до всіх осіб, які беруть участь у слуханні. Досвід показує, що 

відповіді на ці, часто раптові запитання такі ж повні, як і сумлінно розроблені 

та потім зачитані точки зору представників сторін.  

Європейський Суд може, як виняток, направити делегацію суддів для 

збору доказів. Це відбувається перш за все у справах проти Турції, бо в цій 

країні стосовно скарг про нелюдське поводження та катування не існує 

внутрішньої правової процедури встановлення обставин справи. Лише тоді Суд 

сам займається визначенням обставин справи. Делегації суддів їздять також до 

тієї чи іншої країни, щоб обговорити зі сторонами врегулювання за згодою обох 

сторін; про це зараз дещо докладніше.  

Оголошення недопустимості скарги припиняє процедуру, в цьому 

випадку не існує можливості для передачі скарги до Великої Палати. 

Допустимість скарги відчиняє двері до основної процедури, до можливості 

врегулювання за згодою обох сторін, до кінцевого вироку і можливо, до 

передачі справи до Великої Палати.  

в) Зокрема, умови допуску  

В цьому місці я хотів би коротко розглянути три основних умови 

допустимості. Якщо вони не виконані, то Суд відразу визнає скаргу як 

недопустиму.  

Перша умова стосується терміну в 6 місяців згідно зі ст.35, абз.1 

Конвенції. Позивач повинен подати свою скаргу в Страсбург протягом шести 

місяців після прийняття рішення в останній інстанції. Суть цієї норми полягає з 

одного боку в забезпеченні права, з іншого боку на Європейський Суд не може 

покладатися задача, переглянути всю історію якоїсь країни.  

Наступна умова стосується вичерпного використання 

внутрішньодержавних правових шляхів, також згідно зі ст.35, абз.1 Конвенції. 

Іншими словами, позивач повинен вичерпати всі ефективні правові засоби 
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перш, ніж звернутися зі своєю скаргою до Страсбурзького Суду. Звичайно 

йдеться лише про ефективні правові засоби, такі, що дійсно здатні вирішити 

скаргу позивача. Суть цієї вимоги полягає в тому, що спочатку слід дати 

державі можливість, виправити наявне порушення. Це також передбачає, що 

позивач формально вірно викладає свою справу перед національними судовими 

інстанціями. Якщо позивач, наприклад, пропустив термін для якогось 

правового засобу, то для Страсбурзького Суду це означає, що він не вичерпав 

внутрішньодержавні правові шляхи.  

Наступна, третя умова полягає в тому, що Європейський Суд може 

застосовувати лише ті гарантії, які згадуються в ЄКПЛ. Соціальні права, 

наприклад, або право на громадянство, не надаються, і відповідні скарги мусять 

бути відхилені.  

г) Врегулювання за згодою обох сторін  

Повернімося до процедури. Під час докладної процедури Суд пропонує 

сторонам знайти, по можливості, врегулювання за згодою обох сторін (тобто, 

примирення).  

"11-й протокол" передбачає конфиденційність такої процедури 

примирення; зокрема, уряду даної країни слід надати можливість зробити 

пропозиції щодо примирення, які не будуть відразу ж передані громадськості 

через засоби масової інформації. Якщо ж таке примирення не вдається, то 

позиції (точки зору) та пропозиції сторін не можуть бути використанні для 

подальшої процедури. Тобто, якщо уряд робить якусь пропозицію щодо 

примирення, то це ні в якому разі не означає, що він потай визнає порушення 

ЄКПЛ. Якщо ж вдається досягти примирення, то оголошується рішення, яке 

повинно бути відкритим і в якому коротко викладено обставини справи та 

досягнуте вирішення проблеми.  

д) Вироки/Рішення  

Докладна процедура завершується вироком Палати або, в окремих - 

рідких - випадках, Великої Палати. Вирок говорить про те, чи порушило якесь 

(державне) відомство ЄКПЛ. Вироки публікуються; зараз ще залишається 
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відкритим, в якому видавництві вони повинні виходити. Вони мають лише 

констатуючий характер. Вони не можуть відмінити вирок національного суду, 

ще менше Європейський Суд може вказувати країнам, як вони мають творити 

своє законодавство. Суд може лише констатувати, що держава порушила свої 

зобов'язання згідно з Конвенцією. Конвенція ж чітко передбачає, що вирок є 

для країн обов'язковим, тобто, йдеться не про лише якусь там рекомендацію. Як 

держава на нього зреагує, лишається за нею. Це здається розумним, бо 

конституційні системи різних країн дуже відрізняються, і кожна держава буде 

по-іншому реагувати на констатацію порушення Конвенції. Чи держава 

вчинила згідно з рішенням, перевіряє Комітет Міністрів Ради Європи. В цілому 

можна сказати, що слідування страсбурзьким вирокам приводило лише у 

небагатьох винятках до ускладнень.  

е) Призначення компенсації  

Якщо Європейський Суд констатує порушення ЄКПЛ, то він 

висловлюється також і за компенсацію позивачу. Компенсація охоплює певне 

матеріальне відшкодування, по можливості, моральне відшкодування, а також, 

при необхідності, адвокатські витрати.  

Претензії позивача спочатку подаються до відповідного уряду, який 

повинен висловити щодо цього свою точку зору. З огляду на складність 

вирахування в таких випадках точних сум Суд визначає, враховуючи точки 

зору сторін, розмір компенсації частіше за все по-справедливості. При 

необхідності Суд може також визначати, що вже сам вирок є моральним 

відшкодуванням. Під час підрахунків адвокатських витрат Суд враховує 

національні представницькі тарифи та практику. Якщо було призначено певну 

суму, то Суд може передбачити, що за затримку виплати призначатиметься 

пеня.  

є) Передача справ на розгляд до Великої Палати  

Якщо вирок було винесено однією з Палат, то кожна зі сторін може 

передати справу на розгляд до Великої Палати. Сторони мають у своєму 

розпорядженні три місяці, щоб письмово повідомити про цей намір. При цьому 
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вони мають обгрунтувати, чому, на їхню думку, йдеться про важливе питання, 

яке могло б виправдати необхідність розгляду справи у Великій Палаті. Лише 

потому фільтраційна комісія перевіряє, чи виправданим буде розгляд справи у 

Великій Палаті. Для процедури в Великій Палаті діють принципово тіж самі 

норми, що й для процедури у Палаті суддів.  

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Отже, в центрі повсякденної діяльності Страсбурзького суду знаходяться 

Палати; Європейський Суд створив чотири таких Палати. Кожна Палата 

складається з семи суддів. Розподіл суддів по різним палатам здійснюється на 

основі досить складної системи. По-перше, враховується відповідне 

представництво жінок в кожній палаті; потім також географічне 

представництво (наприклад, не слід допустити, щоб одна палата складалася 

лише з суддів північних країн, а інша – лише з суддів – представників країн 

Середземномор'я). Важливим критерієм є, врешті-решт, робоче завантаження. 

Судді тих країн, з яких традиційно надходить багато скарг – серед них Франція, 

Італія, Турція і Польща – повинні, по можливості, бути розподілені по різним 

палатам.  

На чолі кожної палати стоїть президент та віце-президент. Поскільки 

Стасбурзький суд нараховує в цілому 41 суддю, то стало можливим розширити 

4 палати до чотирьох секцій по 10 суддів в кожній.  
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ІІ. КОМПЕТЕНЦІЯЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ СПРАВЕДЛИВОСТІ 

ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАХИСТУ 

ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

Рада Європи та Європейський Союз (далі ЄЄ) є основними регіональними 

організаціями в Європі, кожна з яких має певне правове джерело 

функціонування. У 1950 році країни-учасниці Ради Європи підписали 

фундаментальну Конвенцію про захист прав людини та основних свобод (далі 

Конвенція). У ній зазначається, що уряди, котрі підписали цю Конвенцію як 

члени Ради Європи, беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, 

погодились на забезпечення загального і ефективного визнання проголошених 

у Декларації прав, їх захист і розвиток, забезпечення цих прав Високими 

Договірними Сторонами кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією. Для 

забезпечення цих зобов'язань створюється Європейський Суд з прав людини 

(далі ЄСПЛ). ЄС не є стороною цієї Конвенції, і тому Європейський Суд 

Справедливості (далі ЄСС) не може прямо застосовувати Конвенцію як частину 

законодавства ЄС. Однак він застосовує загальні принципи цього 

законодавства, які є однаковими для країн-учасниць. А Конвенція є частиною 

цих загальних принципів.  

Європейський Суд Справедливості – це первинний юридичний орган ЄС, 

створений статтями 164-188 Римського договору. Головною функцією Суду є 

забезпечення відповідності закону інтерпретації та застосування Римського 

договору. Історично ЄСС мав вищу компетенцію в праві ЄС у процесі його 

застосування всередині ЄС, між його членами та індивідами.  

З часом цей орган став перевантаженим великою кількістю справ і було 

запропоновано створити вторинний суд, надавши йому частину повноважень 

ЄСС. Отже, в 1989 році було засновано Суд Першої Інстанції, якому було 

передано значну кількість справ і рішення якого мали дорадчий характер для 

ЄСС. Це створило можливість для основного суду сконцентрувати свою увагу 

на розвитку та висвітленні права ЄС. Питання юрисдикції ЄСС регулюється 
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статтями 177-183 Римського договору, якими встановлено три основні категорії 

повноважень цього органу: рішення, висновки та апеляційна юрисдикція щодо 

актів Суду Першої Інстанції.  

І ЄСС, і ЄСПЛ виконують функцію нагляду. Особи до звернення в ці 

інстанції повинні використати всі національні засоби захисту своїх прав чи 

положень ЄС. Лише виключне коло справ може ставитись на розгляд цих судів. 

На жаль, в ЄС тепер не існує формальної декларації прав людини. Але в останні 

роки ЄСС вирішував дуже багато питань щодо захисту прав людини, до яких 

належали, зокрема, такі: ЄСС повинен був вирішувати питання чинності актів 

ЄС; коли таке питання постає перед ним, Суд має повноваження анулювати ці 

акти, якщо останні, на його думку, порушують основні права людини; лише 

ЄСС може інтерпретувати положення законодавства ЄС; застосування права 

ЄС здійснюють національні суди країн-учасниць, але коли перед такими 

судами постає питання інтерпретації права ЄС, вони мають можливість 

звернутися до ЄСС; саме цей Суд дає пояснення щодо способів дотримання 

прав людини; вирішення спорів між країнами-учасницями або між ними та 

органами ЄС також належить до виключної компетенції ЄСС; це включає 

контроль за виконанням країнами-учасницями своїх зобов'язань перед ЄС, 

однак не встановлено контрольних функцій ЄСС щодо ставлення до прав 

людини в країнах-учасницях, внутрішні порушення прав людини вирішуються 

на рівні ЄСПЛ; особи, яким завдано шкоду актами ЄС, можуть вимагати її 

відшкодування перед ЄСС.  

ЄСПЛ має інші завдання. Після вичерпання всіх національних засобів 

захисту прав людини особа може звернутися зі скаргою на свою державу до 

ЄСПЛ. Останній вирішує, чи мало місце порушення державою-членом своїх 

зобов'язань згідно з Конвенцією. ЄСПЛ виступає надзвичайним засобом 

захисту порушених прав людини в європейських країнах.  

У 1997 році Австрійський Вищий Суд звернувся до ЄСС за попередньою 

думкою (preliminary ruling) у справі Kremzov v. Republik Osterreich щодо 

визначення міри впливу рішень ЄСПЛ на країну-учасницю.  
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Під час вирішення цього питання ЄСС спирався на п'ять своїх попередніх 

рішень. Першим пунктом тут було те, що «основні права становлять невід'ємну 

частину загальних принципів права ЄС». У висновку Opinion 2/94 (RE the 

Accession by the Community to the European Human Rights Convention) ЄСС 

відзначив, що Конвенція має особливе значення, але ЄС не може вступати до 

неї без внесення значних поправок до Римського договору.  

Другим питанням у відповіді Суду було те, що заходи, не сумісні з 

визнаними та гарантованими правами людини, також не є прийнятними у ЄС. 

На підтвердження цих положень Суд звернувся до справи 260/89 (Elliniki 

Radiofonía Tileorassi Anonimi Etairia (ERT AE) & Another v. Dimotiki Etaria 

Pliroforissis & Sotirios Kouvelas & Another (ERT AE)) [5]. У цій справі Суд 

визнав, що норми права ЄС повинні тлумачитися відповідно до принципів, 

викладених в Європейській конвенції, коли питання, що розглядається, прямо 

стосується ЄС.  

Третім пунктом аналізу ЄСС було те, що, коли питання виникають при 

застосуванні права Співтовариства, ЄСС повинен максимально сприяти 

національному суду діяти як у відповідності з правом ЄС, так і згідно з 

положеннями Конвенції. У справі SPUC (Case 159/90 Society for the Protection 

OF Unborn Children Ireland Ltd (SPUC) v. Steven Grogan & Others (SPUC)) ЄСС 

дійшов висновку, що коли зміст спірного питання стоїть за межами права ЄС, 

то Суд не має повноважень давати настанови щодо тлумачення (interpretive 

guidance).  

Змістом четвертого висновку у справі було те, що теоретична можливість 

обмеження права на свободу пересування не створює достатнього зв'язку з 

правом Співтовариства, щоб виправдати застосування його положень. У справі, 

на яку посилався Суд (Case 180/83, Hans Moser v. Land Baden-Württemberg 

(Moser)), було визнано, що «чисто гіпотетичні» наслідки не є предметом позову 

та положення права ЄС не може бути використано для того, щоб добиватися 

застосування внутрішнього законодавства держави (Німеччини).  

А останнім аналітичним пунктом стало те, що покарання Кремзова 
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стосувалося порушення національного права, а не права ЄС. Вчинені або 

задумані ним злочини (вбивство та незаконне володіння зброєю) стосувалися 

виключної сфери внутрішнього права, і скоєння або замах на скоєння яких не 

стосувалися права ЄС. Тут ЄСС послався на думку 1996 року (Case С-144/95, 

Criminal Proceedings Against Jean-Louis Maurin). ЄСС також визнав відсутність 

юрисдикції вирішувати питання, яке знаходилось у сфері виключно 

національного регулювання (непідписання поліційного рапорту).  

Після обговорення цих справ ЄСС дійшов висновку, що вирішення 

питання, чи є Конвенція складовою частиною права Співтовариства, не 

належить до сфери його повноважень та не охоплюється правом ЄС, а його 

юрисдикція не поширюється на справи, які не стосуються цього права.  

Отже, у справі Kremzov v. Republik Osterreich позивач вимагав включення 

до юрисдикції ЄСС вирішення питань захисту прав людини. Але ЄСС 

відмовився розширювати свою юрисдикцію, пояснивши це небезпекою 

втручання в юрисдикцію ЄСПЛ. Ця справа показала, що Глушицьшй Д. М. 

Компетенція Європейського Суду Справедливості та Європейського Суду з 

прав людини щодо захисту.. зараз не існує чіткого визначення обсягів 

повноважень різних європейських органів, і саме тому ефективна робота ЄСС 

залежить від обов'язкового обмеження його компетенції виключно питаннями 

ЄС. У наш час існують декілька різних думок щодо можливості обмеження 

юрисдикції ЄСС виключно тими питаннями, які прямо стосуються права 

Співтовариства. Перша позиція полягає в приєднанні ЄС до Конвенції з прав 

людини, що розглядається як найефективніший шлях для розвитку прав 

людини в ЄС. Згідно з другою позицією необхідним сьогодні є включення до 

Римського договору своєрідного білля про права (як у США). Існує також 

думка, що права людини вже досить вдало включено до ЄС через  

Статтю Договору про ЄС. І нарешті, можливо, ЄСС має обмежитись лише 

виключно питаннями права Співтовариства, а захист прав людини віднести до 

виключної компетенції ЄСПЛ. Прихильники першої позиції передбачають 

ратифікацію Конвенції та внесення відповідних змін до Римського договору 
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щодо доступу ЄСС до вирішення питань захисту прав людини. Тут 

передбачається трирівнева система розгляду справ: спочатку індивід повинен 

вичерпати всі національні засоби захисту своїх прав, потім може апелювати до 

ЄСС, і лише після цього він отримує можливість звернення до ЄСПЛ як 

останньої ланки захисту прав людини. Але виникає багато незручностей. По-

перше, ефективність рішень національних судів буде мінімізовано, тому що усі 

члени Ради Європи матимуть можливість звернутися до апеляційного суду 

(ЄСС). По-друге, може виникнути багато проблем через те, що ЄСС буде 

відповідальний за інтерпретацію іншого договору, що нині належить до 

повноважень ЄСПЛ. Прийняття ЄС до Конвенції значно збільшить 

навантаження ЄСС і при цьому лише мінімально зменшить кількість справ, що 

розглядаються ЄСПЛ, тому що ці справи щодо захисту прав людини 

надходитимуть сюди лише після розгляду в ЄСС. І, нарешті, незрозумілим 

залишиться питання можливості індивідів прямо звертатися до ЄСПЛ.  

Друга теорія пропонує включити білль про права до Римського договору, 

а також заснувати інститут захисту прав людини для Співтовариства, 

забезпечуваний ЄСС. Тут також можна знайти незручність. Надмірним буде 

створення подібного договору зі схожою сферою регулювання та юрисдикцією, 

якою вже володіє ЄСПЛ. Згідно з третьою теорією права людини в Європі вже 

достатньо захищені положеннями Статті Договору про ЄС, що наближає 

Співтовариство до Конвенції. Але тут спірним питанням залишаються межі 

залучення Конвенції до цієї статті. Стаття Р вимагає «поважати права людини, 

що гарантовані Європейською конвенцією». ЄСС буде зобов'язаний приходити 

до цього висновку у своєму рішенні в кожному окремому випадку.  

Очевидно, найвигіднішою на даний момент залишається теорія, яка 

пропонує обмежувати компетенцію ЄСС виключно тими питаннями, які прямо 

випливають з Договору ЄС і охоплюються положеннями права Співтовариства. 

Доречним є виключення тих питань, які мають чисто національне значення для 

країн-учасниць і не стосуються права ЄС. ЄСС не повинен виступати 

додатковим верховним судом для кожної з держав-учасниць Договору ЄС. 
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Завданням Суду має стати забезпечення впевненості в тому, що він не буде 

торкатися випадків, які стосуються виключно національного інтересу держав-

учасниць. Компетенція цього Суду має бути обмежена і сконцентрована саме 

на запровадженні і реалізації права ЄС. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ  

Таким, чином, Рада Європи та Європейський Союз (далі ЄЄ) є основними 

регіональними організаціями в Європі, кожна з яких має певне правове джерело 

функціонування. У 1950 році країни-учасниці Ради Європи підписали 

фундаментальну Конвенцію про захист прав людини та основних свобод (далі 

Конвенція). У ній зазначається, що уряди, котрі підписали цю Конвенцію як 

члени Ради Європи, беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, 

погодились на забезпечення загального і ефективного визнання проголошених 

у Декларації прав, їх захист і розвиток, забезпечення цих прав Високими 

Договірними Сторонами кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією. Для 

забезпечення цих зобов'язань створюється Європейський Суд з прав людини 

(далі ЄСПЛ). ЄС не є стороною цієї Конвенції, і тому Європейський Суд 

Справедливості (далі ЄСС) не може прямо застосовувати Конвенцію як частину 

законодавства ЄС. Однак він застосовує загальні принципи цього 

законодавства, які є однаковими для країн-учасниць. А Конвенція є частиною 

цих загальних принципів.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Рада Європи та Європейський Союз (далі ЄЄ) є основними 

регіональними організаціями в Європі, кожна з яких має певне правове джерело 

функціонування. У 1950 році країни-учасниці Ради Європи підписали 

фундаментальну Конвенцію про захист прав людини та основних свобод (далі 

Конвенція). У ній зазначається, що уряди, котрі підписали цю Конвенцію як 

члени Ради Європи, беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, 
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погодились на забезпечення загального і ефективного визнання проголошених 

у Декларації прав, їх захист і розвиток, забезпечення цих прав Високими 

Договірними Сторонами кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією. Для 

забезпечення цих зобов'язань створюється Європейський Суд з прав людини 

(далі ЄСПЛ). ЄС не є стороною цієї Конвенції, і тому Європейський Суд 

Справедливості (далі ЄСС) не може прямо застосовувати Конвенцію як частину 

законодавства ЄС. Однак він застосовує загальні принципи цього 

законодавства, які є однаковими для країн-учасниць. А Конвенція є частиною 

цих загальних принципів.  

2. В центрі повсякденної діяльності Страсбурзького суду знаходяться 

Палати; Європейський Суд створив чотири таких Палати. Кожна Палата 

складається з семи суддів. Розподіл суддів по різним палатам здійснюється на 

основі досить складної системи. По-перше, враховується відповідне 

представництво жінок в кожній палаті; потім також географічне 

представництво (наприклад, не слід допустити, щоб одна палата складалася 

лише з суддів північних країн, а інша - лише з суддів - представників країн 

Середземномор'я). Важливим критерієм є, врешті-решт, робоче завантаження. 

Судді тих країн, з яких традиційно надходить багато скарг - серед них Франція, 

Італія, Турція і Польща - повинні, по можливості, бути розподілені по різним 

палатам.  

3. На чолі кожної палати стоїть президент та віце-президент. Поскільки 

Стасбурзький суд нараховує в цілому 41 суддю, то стало можливим розширити 

4 палати до чотирьох секцій по 10 суддів в кожній.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 
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знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 

В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 
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ТТЕЕММАА  №№  33..  ППООРРЯЯДДООКК  ЗЗВВЕЕРРННЕЕННННЯЯ  ДДОО  ЄЄВВРРООППЕЕЙЙССЬЬККООГГОО  ССУУДДУУ  ТТАА  

ППРРООХХООДДЖЖЕЕННННЯЯ  ССППРРААВВИИ  ВВ  ЄЄВВРРООППЕЕЙЙССЬЬККООММУУ  ССУУДДІІ  ЗЗ  ППРРААВВ  

ЛЛЮЮДДИИННИИ  

 

(4 години) 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

 
 

1. Реформування контрольного механізму Європейської конвенції з прав 

людини 

2. Рішення Європейського Суду з прав людини як індикатор 

зовнішньополітичної електоральної легітимації влади на пострадянському 

просторі 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА: 

 

1. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, as amended by Protocols No. 11 and 14. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://conventions. coe. int/Treaty/Commun/QueVoulezVous. 

asp?NT=005&CM=8&DF=27/07/2010&CL=ENG; Офіційний переклад Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, затверджений 

Міністерством закордонних справ України 27 січня 2006 р. //  

2. Офіц. вісн. України. – 1998. – 16 квіт. – № 13; 2006. – 23 серп. – № 

32. – С. 270; Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод 

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

Конвенції: Закон України від 17 липня 1997 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1997. – № 40. – Ст. 263 

3. Тагієв С. Р. Право на вільні вибори в рішеннях Європейського суду 

з прав людини [Електронний ресурс] / С. Р. Тагієв, М. В. Мазур // Верховний 

Суд України. Інформаційний сервер. – Режим доступу: 

http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/B97A66E79FBA7C99C22576E80031F5D?

OpenDocument&CollapseView&RestrictToCategory=B97A66E79FBA7C99C22576

E80031F65D&Count=500& 

4. Піляєв І. С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі: 
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монографія / І. С. Піляєв. – К.: Видавничий Дім «Юридична книга», 2003. – С. 

192.  

5. Складено за матеріалами офіційного сайту Європейського суду. – 

Режим 

доступу:http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/portal.asp?sessionId=72670509&skin=hud

oc-in-en&action=request 

6. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні. Перша 

щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людинию – 

2-ге вид. – Харків: Консум. 2001. – 464 с. С. 48-49.  

7. Ramazanova and Others v. Azerbaijan, no. 18705/06, 8 April 2010.  

8. Namat Aliyev v. Azerbaijan, no. 18705/06, 8 April 2010.  

9. Kerimova v. Azerbaijan, no. 20799/06, 30 September 2010.  

10. Galstyan v. Armenia, no. 26986/03, 15 November 2007.  

11. Скакунов П. Ю. Если суд – то Европейский! / П. Ю. Скакунов // 

Судебная защита прав граждан в ѐѐ наиболее эффективных формах: Материалы 

научно-практической конференции / Под. ред. А. Л. Буркова, издательство 

Уральського университета, 2003. – С. 33. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: www.sutyajnik.ru/rus/library/sborniki/sud_zaschita.pdf 

 

МЕТА ЛЕКЦІЇ: 

 

Розкрити процес реформування контрольного механізму Європейської 

конвенції з прав людини, рішення Європейського Суду з прав людини як 

індикатор зовнішньополітичної електоральної легітимації влади на 

пострадянському просторі. 

ВСТУП 

 

У 90-х роках минулого століття більшість країн Центральної та Східної 

Європи набула членства в Раді Європи та приєдналася до Європейської 
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конвенції з прав людини (Конвенція), тим самим збільшивши кількість 

потенційних заявників у декілька разів. Крім того, в листопаді 1998 року набув 

чинності Протокол № 11 до Конвенції, який закріпив право індивідуального 

звернення до Європейського суду з прав людини (Суд) як обов’язкове для всіх 

країн – учасниць Конвенції. Ці чинники призвели до того, що кількість 

звернень до Суду почала невпинно зростати. Причому зростати такими 

темпами, що Суд не може впоратися з тим обсягом справ, що надходить на його 

розгляд. Суд, як часто кажуть у таких випадках, став заручником власного 

успіху.  

Зокрема на нашу країну вже у 1999 році поскаржилось близько 700 

юридичних та фізичних осіб, притому що до Суду нині надходить понад 4 

тисячі звернень на рік. Усього сьогодні на розгляді в Суді перебуває понад 120 

тисяч справ, з яких близько 10 тисяч – щодо України. Така ситуація, звичайно, 

вимагає шукати шляхи реформування Суду та вдосконалення його діяльності 

таким чином, аби продовжувати якомога ефективніше захищати права та 

свободи людини, гарантовані Конвенцією. 

І. РЕФОРМУВАННЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ  

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

 

З метою вдосконалення контрольного механізму захисту прав людини за 

Конвенцією державами – членами Ради Європи був прийнятий Протокол № 14 

до Конвенції, який набув чинності 1 червня 2010 року. Він вніс певні зміни до 

процедури розгляду справ у Суді. Аби краще зрозуміти суть нововведень, варто 

нагадати процедуру, яка існувала до набуття чинності протоколом. 

Отже, між листопадом 1998 року та червнем 2010 року існувала 

процедура, за якої Суд працював: 

– у складі Комітету із трьох суддів, які розглядали заяви, що не 

відповідали вимогам прийнятності, викладеним у Конвенції; 

– у складі Палати із семи суддів, які переважно розглядали обґрунтовані 

заяви, де питання порушення прав, гарантованих Конвенцією, вирішувалися, як 
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правило, із залученням уряду держави-відповідача; 

– у складі Великої палати із сімнадцяти суддів, яка у виняткових 

випадках розглядала особливо важливі та складні справи чи за певних умов 

переглядала справи, прийняті Палатою. 

Практика останніх років, однак, засвідчила необхідність удосконалення 

процедури з тим, аби впоратися з великою кількістю справ, які надходять 

щороку. Зміни з метою прискорення та спрощення розгляду певних категорій 

справ дали Суду можливість і надалі належним чином виконувати свої функції. 

Розгляд очевидно неприйнятних заяв. Незважаючи на приголомшливу кількість 

заяв, що надходять на розгляд Суду, багато з них визнаються неприйнятними 

через недотримання заявниками формальних умов подання чи недостатню 

обізнаність щодо змісту та обсягу компетенції Суду. Зокрема Суд 

уповноважений розглядати лише скарги щодо прав, гарантованих Конвенцією 

(компетенція ratione materiae); від осіб, які стверджують, що стали жертвами 

порушення з боку держави, яка є стороною Конвенції (компетенція ratione 

personae). Крім того, заява має стосуватися подій, що відбулися після того, як 

держава приєдналася до Конвенції (компетенція ratione temporis).  

Суд також не розглядає анонімних звернень та заяв, що подавалися на 

розгляд до іншої міжнародної судової установи. Суд не розглядає ті самі заяви 

повторно та може відхилити заяву, якщо вирішить, що мало місце зловживання 

правом на звернення до Суду через використання заявником ненормативної 

лексики, образ на адресу Суду чи уряду, так само як і навмисне викривлення чи 

приховування фактів, які мають значення для вирішення справи. Нарешті, перш 

ніж звертатися до Суду, заявникові слід вичерпати внутрішньодержавні засоби 

правового захисту, якщо такі існують і є ефективними. Після чого, якщо 

зусилля на національному рівні виявилися марними, у заявника є шість місяців 

на те, аби поскаржитися до Суду на порушення своїх прав. Як уже було 

зазначено, переважна більшість заяв відхилялася і продовжує відхилятися саме 

через недотримання вищезгаданих правил прийнятності. 

Протокол № 14 запровадив додаткову підставу для визнання скарги 
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неприйнятною. Згідно з новим підпунктом (b) пункту 3 статті 35 Конвенції Суд 

може оголосити неприйнятною заяву, якщо вважає, що «заявник не зазнав 

суттєвої шкоди», однак лише у випадках, коли «повага до прав людини, 

гарантованих Конвенцією і Протоколами до неї, не вимагає розгляду справи по 

суті, а також за умови, що на цій підставі не може бути відхилена жодна справа, 

яку національний суд не розглянув належним чином». Положеннями 

Протоколу № 14 до цієї нової підстави неприйнятності скарги було зроблене 

застереження: перші два роки після набуття ним чинності лише Палата чи 

Велика палата можуть вирішувати питання про неприйнятність заяви за цим 

критерієм. 

Згадане застереження дозволить напрацювати практику Суду щодо змісту 

і меж застосовування цієї підстави для неприйнятності заяв. І така практика 

поступово наробляється. Наведемо декілька прикладів.  

У справі «Міхай Іонеско проти Румунії» заявник скаржився на відсутність 

доступу до касаційного суду. Розглянувши цю справу, Суд встановив, що 

оскаржувана судова процедура стосувалася незначної суми в 90 євро. 

Приймаючи рішення про відхилення скарги, Суд також врахував той факт, що 

законодавство, яке обмежувало право заявника на доступ до касаційного суду, 

вже змінилося. Суд зазначив, що він вже неодноразово розглядав питання, 

пов’язані із процесуальними порушеннями, на які скаржився заявник. Нарешті, 

Суд зауважив, що справа заявника на національному рівні була розглянута 

принаймні однією судовою інстанцією. Взявши до уваги всі ці обставини, Суд 

відхилив скаргу заявника на підставі нового критерію неприйнятності. 

В іншій справі, «Корольов проти Росії», заявникові не виплачували суму 

в 22,5 рубля, присуджену судовим рішенням. З огляду на незначну суму та на 

те, що Суд уже неодноразово вирішував справи про невиконання судового 

рішення, заяву відхилено на підставі нового критерію. 

Справи, неприйнятні за іншими критеріями, з набуттям чинності 

Протоколом № 14 розглядаються одним суддею, натомість раніше, як уже 

зазначалося, вони розглядалися Комітетом із трьох суддів (Комітет). Таке 
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нововведення викликане бажанням зменшити кількість суддів, що беруть 

участь у розгляді неприйнятних заяв. 

Слід підкреслити, що тут ідеться лише пророзгляд заяв, які є вочевидь 

неприйнятними. Якщо у судді, який розглядає справу, виникають сумніви щодо 

неприйнятності тієї чи іншої заяви, він має повноваження передати таку справу 

на розгляд Комітету чи Палати (п. 3 ст. 27 Конвенції). Ще одним важливим 

положенням щодо одноособового розгляду справ є п. 3 ст. 26 Конвенції, 

зміненої Протоколом № 14, яка вказує: «коли суддя засідає одноособово, він не 

розглядає жодної заяви проти Високої Договірної Сторони, від якої цього 

суддю було обрано». Необхідність введення такої норми є вочевидь 

зрозумілою, однак одразу ж виникає інше питання: яким чином суддя може 

розглядати справу, якщо він часто не знає правової системи та законодавства 

країни, проти якої спрямовано заяву, та не розуміє мови, якою заява викладена? 

Відповідь дає п. 2 ст. 24 Конвенції: «Коли Суд засідає у складі одного судді, 

Суд користується допомогою доповідачів, які здійснюють свої функції під 

керівництвом Голови Суду. Вони входять до складу Секретаріату Суду». 

Передбачені цією нормою доповідачі обираються серед найбільш досвідчених 

юристів Секретаріату та затверджуються Головою Суду. Саме доповідачі 

мають допомагати судді у розгляді неприйнятних справ та надавати необхідні 

роз’яснення щодо фактів та правового контексту тієї чи іншої справи. Як уже 

зазначалося вище, суддя, який розглядає справу одноособово, може передати її 

на розгляд Комітету із трьох суддів, що у свою чергу може одноголосно 

визнати таку заяву неприйнятною. У цьому питанні Комітет виконує фактично 

ту ж саму функцію, яку виконував до набуття чинності Протоколом № 14 щодо 

всіх очевидно неприйнятних заяв. 

Як рішення одного судді, так і рішення Комітету в таких справах не може 

бути оскаржене, і про нього заявника повідомляють листом. 

Розгляд очевидно прийнятних заяв. Найсуттєвішим нововведенням 

Протоколу № 14 стало визначення нової категорії – справ, які є вочевидь 

прийнятними. Це стало відповіддю на велику кількість заяв з одного й того 
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самого питання, щодо якого Суд уже напрацював усталену практику. 

Наведемо приклади, що стосуються України. Рішення Суду, в яких 

констатувалося порушення прав, гарантованих Конвенцією, з боку нашої 

держави, у більшості випадків стосувалися двох питань: невиконання судових 

рішень, за якими боржником виступала держава в особі своїх органів та 

установ, та надмірної тривалості судового розгляду у цивільних та 

кримінальних справах.  

Отже, тепер у таких справах Суд сповіщає уряд та заявника, що, на його 

думку, справа стосується усталеної практики Суду. Уряд може заперечити на 

це, однак заперечення не є вирішальними для Суду, який може продовжити 

розгляд справи у Комітеті. Заявнику в таких справах одразу пропонується 

висунути свої вимоги щодо компенсації матеріальної та моральної школи і 

судових витрат. Отримавши вимоги заявника та відповідь уряду, який може 

погодитись із прийнятністю заяви та не надавати своїх зауважень, Комітет 

приймає рішення щодо прийнятності та суті справи (пп. (b) п. 1 ст. 28 

Конвенції). Таке рішення приймається одноголосно, а його копія надсилається 

сторонам у справі (на відміну від рішень про неприйнятність, переданих від 

одного судді). 

Крім того, рішення по суті, винесені Комітетом, є остаточними і не 

можуть, як рішення по суті, винесені Палатою, бути оскаржені до Великої 

палати. 

Треба також зазначити, що в справах зазначеної категорії, як правило, 

сторонам пропонується процедура дружнього врегулювання, передбачена 

Конвенцією. У разі згоди обох сторін угода про дружнє врегулювання 

затверджується Судом. Якщо заявник не погоджується на дружнє 

врегулювання, уряд може підписати односторонню декларацію, яка теж 

затверджується Судом. У разі дружнього врегулювання Комітет вилучає справу 

з реєстру справ окремою ухвалою, виконання якої контролює Комітет міністрів 

Ради Європи. 

На відміну від одноособового розгляду справ, де суддя, обраний від 
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країни, не може розглядати справи проти цієї країни, та від розгляду справ у 

Палаті, де участь національного судді є обов’язковою, до складу Комітету, який 

розглядає справу, національний суддя може і не входити. Однак п. 3 ст. 28 

Конвенції передбачає можливість залучення національного судді до розгляду 

справи у Комітеті, до складу якого він зазвичай не входить, замість одного із 

членів Комітету. 

Розгляд справ Палатою Суду. Палата розглядає справи, які порушують 

серйозні аспекти процедури та права, а також нові питання неприйнятності 

заяв, наприклад згаданий вище запроваджений Протоколом № 14 критерій 

неприйнятності при відсутності суттєвої шкоди для заявника. За старою 

системою Палата мала розглядати питання прийнятності заяви і тільки після 

цього переходити до розгляду справи по суті, хоча, як виняток, вона могла 

також розглянути питання щодо прийнятності та щодо суті одночасно. Така 

«виняткова» процедура застосовувалася все частіше і частіше, а відтак із 

прийняттям Протоколу № 14 саме одночасне рішення щодо прийнятності та 

суті заяви стало нормою, в той час як окрема ухвала щодо прийнятності – 

винятком (п. 1 ст. 29 Конвенції). 

До складу Палати, як уже зазначалося, обов’язково входить суддя, 

обраний від країни, проти якої подана заява. Якщо національний суддя не має 

можливості взяти участь у розгляді справи, до її розгляду залучається суддя ad 

hoc, якого обирає Голова Суду із списку, поданого заздалегідь відповідною 

країною (п. 4 ст. 26 Конвенції). Хоча такий принцип існував і раніше, за старою 

системою суддя ad hoc призначався державою в конкретній справі, в той час як 

зараз, за Протоколом № 14, держава має завчасно надати список із декількох 

суддів ad hoc і вже сам Суд визначається з тим, який із запропонованих суддів 

ad hoc братиме участь у розгляді тієї чи іншої справи. 

У переважній більшості випадків справи, що розглядаються Палатою, 

направляються урядові, який висловлює свою точку зору щодо прийнятності 

заяви та наявності порушення прав, гарантованих Конвенцією. На відміну від 

справ, що розглядають Комітети, у цих справах заявникові надається 
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можливість висунути свої заперечення на зауваження уряду. 

Рішення палати щодо суті можуть бути оскаржені урядом чи заявником у 

Велику палату Суду протягом трьох місяців після проголошення такого 

рішення, причому трьохмісячний термін рахується не від дати відправлення 

скарги, а від дати її отримання. 

Хоча склад Палати після набуття чинності Протоколом № 14 залишився 

незмінним – сім суддів, передбачено можливість зменшити їх кількість до п’яти 

в разі виникнення такої потреби. Це нововведення додає гнучкості в організації 

діяльності Суду без необхідності у майбутньому вносити зміни до тексту самої 

Конвенції. Відповідне рішення може прийняти Комітет міністрів 

Ради Європи одностайно і на визначений термін за клопотанням 

пленарного засідання Суду (п. 2 ст. 26 Конвенції). Розгляд справ Великою 

палатою. Велика палата розглядає справи у виняткових випадках, коли справа 

порушує важливі питання тлумачення Конвенції чи якщо її вирішення може 

призвести до суттєвої зміни в попередній практиці Суду з певного питання. На 

цих підставах Палата Суду може передати справу на розгляд Великої палати за 

власною ініціативою. Рішення по суті, винесене Палатою, як зазначено вище, 

також може бути оскаржене до Великої палати сторонами у справі. В 

останньому випадку передача справи на розгляд Великої палати не є 

автоматичною, а залежить від Колегії з п’яти суддів, які вирішують, слід 

передавати справу на розгляд чи ні. Якщо Колегія відмовляє в передачі справи 

на розгляд Великої палати, оскаржуване рішення Палати стає остаточним. 

Наскільки прискіпливо відбирають справи на розгляд Великої палати, можна 

судити з того факту, що, незважаючи на велику кількість оскаржень рішень 

Палати як заявниками, так і урядом, жодна справа проти України не була 

передана на розгляд Великої палати за більш ніж тринадцять років чинності 

Конвенції в Україні. 

Змінами, внесеними Протоколом № 14, до компетенції Великої палати 

Суду було додано право вирішувати, у виняткових випадках, чи виконала 

держава – учасниця Конвенції остаточне рішення Суду. 



63 

 

Виконання рішень Суду. Контроль за виконанням державами рішень 

Суду покладено на Комітет міністрів Ради Європи. Ця стадія процедури, 

передбаченої Конвенцією, також зазнала змін. Раніше Комітетміністрів 

здійснював нагляд лише за виконанням рішень Суду (judgment), але процедура 

контролю не передбачала нагляду за виконанням ухвал Суду (decision). Тому за 

попередньою процедурою дружнє врегулювання затверджувалося рішенням і 

справа вилучалась із реєстру. Однак в інших випадках Суд вилучав справу із 

реєстру ухвалою, а не рішенням. Як зазначено в пояснювальній нотатці до 

Протоколу № 14, прийняття рішення проти держави несло в собі негативне 

забарвлення і певною мірою ускладнювало досягнення угоди про дружнє 

врегулювання між сторонами. З огляду на це тепер Конвенція передбачає, що в 

разі досягнення дружнього врегулювання «Суд вилучає справу з реєстру 

шляхом винесення ухвали», а Комітет міністрів «здійснює нагляд за 

виконанням умов дружнього врегулювання, викладених в ухвалі» (пункти 3 та 

4 ст. 39 Конвенції).  

Крім того, до Конвенції були внесені нові положення, обумовлені 

практичною необхідністю зробити систему нагляду за виконанням рішень Суду 

більш ефективною. Оскільки виконання рішення Суду часто передбачає не 

тільки індивідуальні заходи (тобто заходи з відновлення прав заявника, на 

користь якого прийнято рішення, та виплати йому компенсації шкоди та 

витрат), але і заходи загального характеру, покликані запобігти схожим 

порушенням у майбутньому шляхом зміни законодавства чи практики на 

національному рівні. Як приклади заходів загального характеру, застосованих 

на виконання рішень Суду в нашій державі, можна вказати запровадження 

апеляційного розгляду справ про адміністративні правопорушення, скасування 

інституту перегляду справ у порядку нагляду в цивільному та кримінальному 

процесах, законодавче врегулювання процедури затримання осіб з метою 

екстрадиції. 

Однак, на відміну від індивідуальних заходів, заходи загального 

характеру, яких треба вжити на виконання рішення Суду, не є завжди 
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очевидними. Тому, аби запобігти ситуації, коли завершенню процедури 

виконання рішення заважають розбіжності між державою та Комітетом 

міністрів у розумінні рішення Суду і шляхів його виконання, ст. 46 Конвенції 

була доповнена новими пунктами 3, 4 та 5, що передбачають можливість 

залучення Суду до процедури виконання. Пункт 3 статті 46 передбачає, що 

коли виконання рішення ускладнюється проблемою його тлумачення, Комітет 

міністрів може просити Суд дати відповідне роз’яснення. Для того, щоб за 

роз’ясненнями зверталися лише у виняткових випадках, Конвенція вимагає 

рішення про таке звернення приймати двома третинами голосів 

Комітетуміністрів. 

Пункти 4 та 5 статті 46 передбачають можливість для Комітету міністрів, 

так само двома третинами голосів, передати на розгляд Суду питання про 

невиконання державою остаточного рішення Суду, а також наділяють Суд 

компетенцією остаточно встановлювати, чи рішення можна вважати 

виконаним. 

Слід зазначити і той факт, що іноді сам Суд вказує, які заходи вважалися 

б доречними в контексті виконання того чи іншого його рішення. З огляду на 

велику кількість однотипних справ, що перебувають на розгляді, Суд може 

дійти висновку, що порушені у них питання обумовлені наявністю структурної 

проблеми, і застосувати процедуру так званого пілотного рішення. Після 

прийняття такого рішення Суд призупиняє розгляд аналогічних скарг та надає 

державі певний час на вжиття заходів з виправлення ситуації та вирішення 

структурної проблеми, яка призводить до масових порушень того чи іншого 

права, гарантованого Конвенцією. 

Перше пілотне рішення щодо України було прийняте 15 жовтня 2009 

року у справі «Іванов проти України», яка стосувалася вже згадуваного 

невиконання остаточних судових рішень національних судів. Суд тоді зазначив, 

що невиконання судових рішень залишається нерозв’язаною проблемою в 

Україні незважаючи на численні (понад 300) випадки, в яких Суд знайшов 

порушення саме з цього питання, і дав державі один рік на вирішення цієї 
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проблеми шляхом вжиття відповідних законодавчих та адміністративних 

заходів, в тому числі створення ефективних механізмів захисту на 

національному рівні. Розгляд аналогічних справ, яких на той час було понад 

1400, призупинявся на вказаний однорічний термін. Згодом цей термін було 

продовжено ще на півроку. 

Питання діяльності суддів. До прийняття Протоколу № 14 судді 

обиралися на шість років з правом переобрання. За новими правилами (ст. 23 

Конвенції) суддя обирається на термін у дев’ять років, але без права бути 

переобраним. Такі зміни мали на меті зміцнення гарантії незалежності та 

неупередженості суддів. Оскільки раніше переобрання залежало від того, чи 

держава, від якої був обраний той чи інший суддя, включить його кандидатуру 

до нового списку із трьох суддів, поданого на розгляд Парламентської 

Асамблеї, існував ризик впливу з боку держави на суддю, який хотів 

переобиратися. 

Можливість приєднання Європейського Союзу до Конвенції. До ст. 59 

були внесені зміни, які надають можливість Європейському Союзу (ЄС) стати 

стороною Конвенції. Як відомо, в рамках ЄС країни передали останньому 

частину своїх суверенних прав у певних галузях і, відповідно, мають 

дотримуватися рішень ЄС у цих галузях. Однак у деяких справах, де втручання 

у права, гарантовані Конвенцією, безпосередньо випливало із необхідності 

виконувати рішення органів ЄС, поставало питання контролю за дотриманням 

прав людини у сферах, які регулювалися правом ЄС. Як приклад можна навести 

справу «Босфорус Аервейз» проти Ірландії», де йшлося про арешт літака на 

підставі рішення ЄС, яке, в свою чергу, ґрунтувалося на рішенні Ради безпеки 

ООН уконтексті санкцій, введених проти колишньої Югославії. У цій справі 

Суд не знайшов порушення права власності заявника на тій підставі, що, доки 

не доведене інше, Суд виходить з того, що захист основних прав та свобод 

правом ЄС можна вважати еквівалентним захисту, гарантованого контрольним 

механізмом Конвенції. Однак уже тоді було зрозуміло, що така презумпція не 

може існувати завжди і бажано, аби контроль Суду поширювався й на ті галузі, 
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які сьогодні є у виключній компетенції ЄС. Набуття чинності Протоколом № 

14, який передбачає можливість приєднання ЄС до Конвенції, та, з іншого боку, 

прийняття країнами ЄС Лісабонського договору, який передбачає приєднання 

ЄС до Конвенції, відкрили шлях до такого приєднання, яке тепер є лише 

питанням часу. 

Подальше реформування. Реформування контрольного механізму 

Конвенції не обмежується Протоколом № 14 і не завершується з його 

прийняттям. Суд постійно шукає шляхи оптимізації своєї роботи, аби приділяти 

більшу увагу тим справам, де йдеться про серйозні порушення прав людини. 

Триває також і обговорення подальшого реформування на політичному рівні. У 

лютому 2010 року в місті Інтерлакен, Швейцарія, відбулася конференція на 

високому рівні, яка прийняла декларацію та план дій щодо подальшого 

реформування та оптимізації контрольного механізму Конвенції. 

Конференція, серед іншого, нагадала державам про їхній обов’язок 

захищати права людини і про те, що Суд в цьому питанні має здійснювати 

лише допоміжну функцію, закликала Суд максимально використовувати свої 

процесуальні можливості та знайти шляхи зменшення кількості неприйнятних 

заяв і створення ефективного механізму відсіювання таких заяв, вказала на 

важливість належного та швидкого виконання рішень Суду. 

На виконання Інтерлакенської декларації в Секретаріаті Суду вже 

створено спеціальний відділ щодо відсіювання вочевидь неприйнятних заяв. 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО ПИТАННЯ 

Практика останніх років, однак, засвідчила необхідність удосконалення 

процедури з тим, аби впоратися з великою кількістю справ, які надходять 

щороку. Зміни з метою прискорення та спрощення розгляду певних категорій 

справ дали Суду можливість і надалі належним чином виконувати свої функції. 

Розгляд очевидно неприйнятних заяв. Незважаючи на приголомшливу кількість 

заяв, що надходять на розгляд Суду, багато з них визнаються неприйнятними 

через недотримання заявниками формальних умов подання чи недостатню 

обізнаність щодо змісту та обсягу компетенції Суду. Зокрема Суд 



67 

 

уповноважений розглядати лише скарги щодо прав, гарантованих Конвенцією 

(компетенція ratione materiae); від осіб, які стверджують, що стали жертвами 

порушення з боку держави, яка є стороною Конвенції (компетенція ratione 

personae). Крім того, заява має стосуватися подій, що відбулися після того, як 

держава приєдналася до Конвенції (компетенція ratione temporis). 

 

ІІ. РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК 

ІНДИКАТОР ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ  

ЛЕГІТИМАЦІЇ ВЛАДИ  НА ПОСТРАДЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ 

 

Звернення до Європейського суду з прав людини (далі –  Європейський 

суд) упродовж останнього десятиріччя стає все популярнішим на 

пострадянському просторі, країни якого заявили про демократизацію, 

гуманізацію, формування громадянського суспільства та правової держави. 

Судова практика Європейського суду завжди була найоб’єктивнішим критерієм 

оцінки правової та судової системи держави, а довіра до правосуддя в 

демократичному суспільстві лежить в основі легітимації влади. Ратифікувавши 

Конвенцію про захист прав і основних свобод людини від 4 листопада 1950 р. 

(остання набула чинності 3 вересня 1953 р.) (далі – Конвенція) держави входять 

під юрисдикцію Європейського суду, визнають обов’язковість його рішень і 

беруть на себе зобов’язаня з дотримання прав людини, що закріплені в 

Конвенції. Серед них для демократичного розвитку першочергове значення 

мають ст. 10 (Свобода вираження поглядів), ст. 11 (Свобода зібрань та 

об’єднання), ст. 3 Протоколу № 1 (далі – ст. 1 П. 1) (Право на вільні вибори) 

Конвенції.  

Європейський суд є на сьогодні механізмом забезпечення Конвенції як 

єдиного юридичного моніторингу Ради Європи держав-членів (діяльність 

Європейської комісії з прав людини припинилася з 1 листопада 1998 р. 

відповідно до Протоколу № 11 до Конвенції). Під юридичним моніторингом І. 

С. Піляєв розуміє «такий контроль, який забезпечується передусім відповідним 
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механізмом судових, юридично обов’язкових для держав рішень». У вузькому 

розумінні юридичний моніторинг – це «судово-правовий моніторинг під егідою 

Ради Європи», тобто моніторинг виконання міжнародно-правових зобов’язань 

держави, що визначені в ратифікованих нею юридично зобов’язуючих 

інструментах Ради Європи. Випадки невиконання положень конвенції стають 

широко відомими в світі та зумовлюють негативні наслідки для держави-

порушниці. В разі встановлення факту порушення Європейським судом з прав 

людини вони повинні відшкодувати матеріальну і моральну шкоду. Політичні 

наслідки невиконання рішень суду є небажаними для урядів пострадянських 

держав, бо в разі застосування негативних санкцій аж до виключення з Ради 

Європи зовнішньополітичному іміджу країни буде завдано шкоди. Загалом, 

мета Європейського суду – сформулювати та внести в національну правову 

систему ті стандарти та вимоги, які є вихідним пунктом правотворчості та 

законотворчості в громадянському суспільстві та правовій державі. У разі 

своєчасного виконання рішень Суду та удосконалення пов’язаного із виборами 

законодавства підвищується політична довіра європейської спільноти до 

національних органів правосуддя і новообраних органів влади.  

Зазначимо, що більше ніж 93 % рішень суду з моменту його створення в 

1959 р. були винесені в період між 1998 і 2010 рр., тобто після приєднання до 

конвенції пострадянських держав. Упродовж останніх років діяльність Суду 

зосереджена на вивченні складних випадків і спільному розгляді аналогічних 

справ. 2010 року значна частина винесених судом рішень стосувалася держав 

пострадянського простору: Росії (217 рішень – 1 місце), України (109 рішень – 

3 місце). У 2011 р. Україна посунулася на 4 місце. На тому, що велика кількість 

розглянутих судом випадків стосується країн Центральної та Східної Європи, 

акцентує увагу заступник секретаря Європейського суду М. О’Бойлі.  

Процедура звернення до Європейського суду з прав людини передбачає 

дотримання чітко визначених критеріїв, з огляду на які критерії кількість 

прийнятих рішень з виборчих спорів значно менша кількості заявлених до 

розгляду справ.  
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Очевидно, лідерами щодо кількості позовних заяв є Азербайджан, Росія, 

Україна, причому найбільше вони стосуються порушень під час виборів 2005, 

2004, 2002 років відповідно. Протягом усього періоду з часу ратифікації 

Конвенції пострадянськими державами кількість розглянутих справ за 

виборчими спорами не така вже й велика порівняно із загальним масивом 

позовів, проте ці прецеденти є по суті найвагомішими. Із виділених М. О’Бойлі 

п’яти провідних рішень, які встановлюють загальний підхід суду до 

інтерпретації ст. 3 П. 1 щодо активного і пасивного виборчого права, бачимо, 

що два стосуються порушень у Латвії, державі пострадянського простору.  

На нашу думку, для електоральної легітимації важливе дотримання не ст. 

3 П. 1, але й ст. 10, ст. 11, які здебільшого використовують під час агітаційної 

кампанії, адже в комплексі вони формують довіру виборців до виборчого 

процесу, виборчих органів, кандидатів і результатів виборів. Але дотримання 

саме цих прав контролюється більш ефективно довготривалим спостереженням 

за виборами. Порушення державами пострадянського простору статей 

Конвенції, пов’язаних із виборами, в рішеннях Європейського суду (1995-2010)  

Зауважимо, що не всі рішення стосовно ст. 10 та 11 стосуються виборчого 

процесу, але виокремити їх доволі складно, як і навести повний перелік справ, 

що перебували у розгляді в Європейському суді, бо багато з них було вилучено 

з реєстру після попереднього розгляду. Скажімо, тільки про порушення ст. 10 у 

справах проти Росії йшлося в 60 випадках, проти України – 30, Молдови – 22, 

Литви – 14, Азербайджану – 8, Вірменії – 8, Латвії – 7, Естонії – 7. Автор 

здійснила з-поміж них відбір справ, дотичних до виборчої кампанії, хоча 

неможливо визначити, якою мірою публікація в ЗМІ про негативні сторони 

діяльності державного чиновника між електоральними циклами вплине на 

уподобання його електорату в майбутньому. Існування ефективної національної 

системи розгляду скарг та спорів у виборчому процесі є вагомою підставою 

довіри елек-торату до виборів і основою електоральної легітимації влади. І 

якщо стосовно Молдови, Росії, Литви, України були прецеденти позитивного 

вирішення справ на національному рівні, то щодо Азербайджану таких 
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прикладів немає. Констатуємо також, що проти всіх пострадянських держав 

оскаржують випадки порушення лише пасивного індивідуального та 

колективного виборчих прав. Про порушення права виборця голосувати 

йдеться у тільки у єдиному випадку, та й то не прийнятому Судом до розгляду. 

Загальна картина прийнятих рішень щодо виборчих спорів у Європейському 

суді представлена в табл. 2. Але в багатьох випадках йдеться про комплексне 

порушення прав, передбачених статями Конвенції, що пов’язані з виборами. 

Більшість наведених у табл. 2 справ стосуються порушень під час 

парламентських виборів кінця 90-х – початку 2000 років. Цей факт, як і 

наявність великої кількості неприйнятних до розгляду справ можна пояснити 

певним інформаційним вакуумом пересічних учасників виборчого процесу, 

оскільки офіційного перекладу Конвенції не було доволі тривалий час у 

багатьох пострадянських державах, не кажучи вже про доступність 

національними мовами даних систематизації прецендентів Європейського суду, 

механізму їх використання в судовій практиці та процедури звернення до Суду. 

Про це йшлося, зокрема, у звіті уповноваженого з прав людини України Ніни 

Карпачової. Обмеження розглядуваних порушень в Азербайджані 2005 роком 

пояснюється тим, що після ратифікації Конвенції в цій країні парламентські 

вибори відбулися тричі, в тому числі й частково повторні (13 травня 2006 р.).  

Останні проходили під пильним наглядом міжнародних структур. Вибори 

7 листопада 2010 р. ще перебувають під процедурою оскарження в 

національних судах, а вибори 6 листопада 2005 р. відбулися з кричущими 

порушеннями та є найбільш критиковані. Але фіксуємо приклад звернення до 

суду і після 2006 р., правда щодо порушеної свободи зібрань та об’єднання. 

Перелік фактичних обставин справи Намата Алієва, що балотувався на  

парламентських виборах 2005 р. як кандидат від опозиційного блоку 

«Азадлиг», члена Партії народного фронту Азербайджану, містить приклади 

порушень виборчого законодавства в його виборчому окрузі (м. Барда), які 

зрештою спостерігались по всій країні. Серед них: втручання представників 

влади у виборчий процес, агітація на користь провладних кандидатів, 
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залякування виборців, переслідування спостерігачів, невключення виборців до 

списків, багаторазове голосування, вкидання бюлетенів, а основне – нездатність 

влади ефективно вирішувати скарги стосовно цих порушень. Європейський суд 

підтвердив відсутність «у діях виборчих комісій і судів … справжньої турботи 

про захист права заявника на обрання», висловив сумнів у можливості 

Апеляційного та Верховного судів Азербайджану змінювати спосіб 

формування складу виборчих комісій у розпал виборчого процесу, а основне – 

вказав, що внутрішні засоби правового захисту повинні бути ефективними, щоб 

запобігти передбачуваному порушенню чи його продовженню. Довільне 

прийняття рішення про визнання недійсними результатів парламентських 

виборів, відсутність турботи про цілісність та ефективність виборчого процесу, 

неефективність судової влади були також підтверджені у справі Керімової 

проти Азербайджану. Скарги на подібні порушення містяться й в інших, не 

прийнятих до розгляду справах. Велика кількість позовів проти Азербайджану 

та рішення про наявність порушень ст. 3 П. 1, ст. 10, ст 11 підтверджує 

висновки місій спостереження міжнародних організацій про нелегітимність 

виборів 2005 р. У Європейському суді оскаржували також випадки 

післявиборчих репресій щодо опозиції. Показовою є справа Аршама Галстяна 

проти Вірменії, який під час першого раунду президентських виборів 19 лютого 

2003 р. діяв як уповноважений помічник основного кандидата від опозиції на 

виборах, під час другого туру виборів (5 березня) був членом однієї з окружних 

виборчих комісій. Після виборів його заарештували під час демонстрації в 

центрі Єревану з нагоди Дня матері. Демонстрація мала політичний характер, 

бо під час її проведення критикувались дії уряду та процедура проведення 

президентських виборів.  

Вагомим делегітимаційним фактором виступає максимальне прагнення 

влади на всьому пострадянському просторі обмежити або реєстрацію 

небажаних рейтингових кандидатів від опозиції, або виконання останніми 

представницьких функцій після виборів.  

Рішення Європейського суду є важливим інформаційним чинником 
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відношення Ради Європи до пострадянських країн.  

На основі його висновків Парламентська Асамблея Ради Європи приймає 

резолюції, в яких міститься загальна оцінка політики тієї чи іншої держави. 

Удосконалення національного законодавства забезпечується за рахунок того, 

що держава звітує перед Радою Європи про заходи, зроблені для усунення в 

ньому пробілів або недоліків. На основі ж інформації судових рішень про 

чесність і прозорість виборів, дотримання права на вільні вибори, становище  

ЗМІ та журналістів у виборчому процесі формується відношення 

європейських держав до новообраної влади, тобто створюються засади 

зовнішньополітичної легітимації.  

Таким чином, констатуємо, що існування ефективної націо-нальної 

системи розгляду скарг та спорів у виборчому процесі є вагомою підставою 

довіри електорату до виборів і основою електоральної легітимації влади. 

Звернення до Європейського суду зумовлені: 1) неефективністю національного 

правосуддя й неможливістю захистити права людини у виборчому процесі; 2) 

недосконалістю національного виборчого законодавства; 3) значною кількістю 

порушень під час виборів як з боку їх організаторів, так і з боку виборців та 

кандидатів; 4) недовірою до результатів виборів унаслідок цих порушень. З 

моменту ратифікації Конвенції з прав людини звернення до Європейського 

суду з питань виборчих спорів набуло значного поширення в Азербайджані, 

Росії, Україні. Причому в Росії здебільшого оскаржують порушення на 

місцевому, а не федеральному рівні. Відсутність випадків оскарження 

виборчого процесу проти Естонії свідчить про належне дотримання виборчих 

процедур і вирішення спорів національними судами. Водночас рішення 

Європейського суду щодо Латвії, Литви, Грузії про наявність порушень статей 

Конвенції стали приводом для негайного удосконалення національного 

законодавства та зовнішньополітичну легітимацію влади.  

Найбільше були оскаржені виборчі кампанії кінця 90-х – першої 

половини 2000-х років. Саме на той момент припадає і велика кількість 

неприйнятних до розгляду справ через невідповідність критеріям прийнятності, 



73 

 

що є делегітимаційним фактором.  

Звернень щодо порушення прав проти України після виборчих кампаній 

2006, 2007 років наразі не було.  

Більшість виборчих порушень на пострадянському просторі стосуються 

пасивного виборчого права та участі опозиції у виборах зокрема. Розглядувані у 

суді порушення за легітимаційним критерієм (політична довіра до виборів та їх 

результатів) можна розділити на дві основні групи:  

1. Непрямі порушення, здійснені в межах правового поля, які потребують 

належної діяльності національних судів чи удосконалення законодавства. У разі 

своєчасного усунення недоліків, виявлених під час розгляду в Європейському 

суді, відбувається підвищення рівня довіри до національної судової системи та 

результатів виборів загалом.  

2. Прямі порушення правових норм (часто в брутальній формі), які 

свідчать про низький рівень правової культури учасників виборчого процесу, 

сваволю влади, авторитарні тенденції і як наслідок – зовнішньополітичну 

делегітимацію органів влади держави внаслідок негативного висновку 

Європейського суду та погіршення зовнішньополітичного іміджу.  

У випадках порушення ст. 10 Конвенції більшість заяв оскаржують 

дифамацію провладних кандидатів, відмову органів влади в ліцензуванні ЗМІ, 

порушення правил фінансування агітаційної кампанії.  

Для електоральної легітимації влади як внутрішньополітичної, так і 

зовнішньополітичної першочерговим завданням стає своєчасне виконання 

рішень, цілеспрямована інформаційна політика держави, публікація і 

популяризація роглянутих у Європейському суді прецедентів, реалізація їх у 

національній судовій практиці, а основне – удосконалення виборчого 

національного законодавства з урахуванням виявлених прогалин відповідно до 

міжнародних і європейських стандартів. 

ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО ПИТАННЯ 

Таким чином, констатуємо, що існування ефективної націо-нальної 

системи розгляду скарг та спорів у виборчому процесі є вагомою підставою 
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довіри електорату до виборів і основою електоральної легітимації влади. 

Звернення до Європейського суду зумовлені: 1) неефективністю національного 

правосуддя й неможливістю захистити права людини у виборчому процесі; 2) 

недосконалістю національного виборчого законодавства; 3) значною кількістю 

порушень під час виборів як з боку їх організаторів, так і з боку виборців та 

кандидатів; 4) недовірою до результатів виборів унаслідок цих порушень. З 

моменту ратифікації Конвенції з прав людини звернення до Європейського 

суду з питань виборчих спорів набуло значного поширення в Азербайджані, 

Росії, Україні. Причому в Росії здебільшого оскаржують порушення на 

місцевому, а не федеральному рівні. Відсутність випадків оскарження 

виборчого процесу проти Естонії свідчить про належне дотримання виборчих 

процедур і вирішення спорів національними судами. Водночас рішення 

Європейського суду щодо Латвії, Литви, Грузії про наявність порушень статей 

Конвенції стали приводом для негайного удосконалення національного 

законодавства та зовнішньополітичну легітимацію влади.  

 

ВИСНОВКИ З ТЕМИ 

 

Отже, можна підвести наступні підсумки: 

1. Практика останніх років, однак, засвідчила необхідність удосконалення 

процедури з тим, аби впоратися з великою кількістю справ, які надходять 

щороку. Зміни з метою прискорення та спрощення розгляду певних категорій 

справ дали Суду можливість і надалі належним чином виконувати свої функції. 

Розгляд очевидно неприйнятних заяв. Незважаючи на приголомшливу кількість 

заяв, що надходять на розгляд Суду, багато з них визнаються неприйнятними 

через недотримання заявниками формальних умов подання чи недостатню 

обізнаність щодо змісту та обсягу компетенції Суду. Зокрема Суд 

уповноважений розглядати лише скарги щодо прав, гарантованих Конвенцією 

(компетенція ratione materiae); від осіб, які стверджують, що стали жертвами 

порушення з боку держави, яка є стороною Конвенції (компетенція ratione 
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personae). Крім того, заява має стосуватися подій, що відбулися після того, як 

держава приєдналася до Конвенції (компетенція ratione temporis). 

2. Констатуємо, що існування ефективної націо-нальної системи розгляду 

скарг та спорів у виборчому процесі є вагомою підставою довіри електорату до 

виборів і основою електоральної легітимації влади. Звернення до 

Європейського суду зумовлені:  

1) неефективністю національного правосуддя й неможливістю захистити 

права людини у виборчому процесі;  

2) недосконалістю національного виборчого законодавства;  

3) значною кількістю порушень під час виборів як з боку їх організаторів, 

так і з боку виборців та кандидатів;  

4) недовірою до результатів виборів унаслідок цих порушень. З моменту 

ратифікації Конвенції з прав людини звернення до Європейського суду з питань 

виборчих спорів набуло значного поширення в Азербайджані, Росії, Україні. 

Причому в Росії здебільшого оскаржують порушення на місцевому, а не 

федеральному рівні. Відсутність випадків оскарження виборчого процесу проти 

Естонії свідчить про належне дотримання виборчих процедур і вирішення 

спорів національними судами. Водночас рішення Європейського суду щодо 

Латвії, Литви, Грузії про наявність порушень статей Конвенції стали приводом 

для негайного удосконалення національного законодавства та 

зовнішньополітичну легітимацію влади.  

 

МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДАНОЇ ТЕМИ 

 

 

В ході лекції розглянуто лише частину з того значного кола питань, що 

необхідно буде опанувати майбутнім юристам при вивченні курсу. 

Саме тому при підготовці до практичних занять з теми рекомендується 

звернутись не лише до базових підручників, а ще й до інших джерел, які можна 

знайти у бібліотеці університету або у книжковому фонді навчально-

методичного кабінету кафедри загальноправових дисциплін. 
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В процесі вивчення теми лекції пропонується для кращого засвоєння 

навчального матеріалу ознайомитись з підручниками та посібниками з числа 

зазначених у списку літератури. При використанні джерел російських авторів 

необхідно опанувати навчальний матеріал, корегуючи його з урахуванням 

положень законодавства України. 

Пропонується звернути особливу увагу на низку питань, що є 

дискусійними серед науковців, а тому іноді відзначаються суттєво відмінними 

один від одного поглядами вирішення теоретичної проблеми. 

 

 


