


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУК И  УК РАЇНИ

НАцІОНАльНИй УНІВЕРСИТЕТ “ОдЕСьКА юРИдИчНА АКАдЕМІя”

МІжНАРОдНИй гУМАНІТАРНИй УНІВЕРСИТЕТ

КОМІТЕТ ВЕРхОВНОЇ РАдИ УКРАЇНИ з пИТАНь ВЕРхОВЕНСТВА пРАВА 
ТА пРАВОСУддя

пІВдЕННИй РЕгІОНАльНИй  цЕНТР НАцІОНАльНОЇ АКАдЕМІЇ 
пРАВОВИх НАУК УКРАЇНИ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО 
ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ І ЗАСТОСУВАННЯ ПРАКТИКИ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Матеріали
Третьої міжнародної науково-практичної конференції

19–20 вересня 2014 року

Одеса 
Фенікс

2014



МИНИСТЕРСТВО ОБРАзОВАНИ я  И НАУКИ УКРАИНЫ

НАцИОНАльНЫй УНИВЕРСИТЕТ  
“ОдЕССКАя юРИдИчЕСКАя АКАдЕМИя” 

МЕждУНАРОдНЫй гУМАНИТАРНЫй УНИВЕРСИТЕТ 

КОМИТЕТ ВЕРхОВНОй РАдЫ УКРАИНЫ пО ВОпРОСАМ 
ВЕРхОВЕНСТВА пРАВА И пРАВОСУдИя 

южНЫй РЕгИОНАльНЫй цЕНТР НАцИОНАльНОй АКАдЕМИИ 
пРАВОВЫх НАУК УКРАИНЫ

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ 
ЧЕЛОВЕКА

Материалы
Третьей международной научно-практической конференции

19–20 сентября 2014 года

Одесса 
«Фенікс»

2014



MI NISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UK R AI NE

NATIONAl UNIvERSITY “ODESSA lAw ACADEMY”

INTERNATIONAl HUMANITARIAN UNIvERSITY

COMMITTEE ON RUlE OF lAw AND JUSTICE OF vERKHOvNA 
RADA OF UKRAINE

SOUTHERN  REgIONAl  CENTER OF THE NATIONAl ACADEMY  
OF lEgAl SCIENCES OF UKRAINE

LEGAL PROVISION OF THE EFFECTIVE EXECUTION 
OF JUDGMENTS AND IMPLEMENTATION OF THE 

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS PRACTICE

Materials 
Third International Scientif ic Conference

 

September 19–20, 2014

Odessa
Feniks
2014



 УдК 341.231.14(4)(063)
ББК 67.412(4)я43
         п 685

Науковий редак тор
Ківалов Сергій Васильович – доктор юридичних  наук, професор, 

академік  Національної академії правових наук України, академік Наці
ональної академії педагогічних наук України, президент  Національного  
університету «Одеська  юридична  академія», голова  Комітету  Верхов
ної  Ради  України  з  питань  верховенства права та правосуддя.

Відповідальні за випуск:
Анцупова Тетяна Олександрівна – завідувачка кафедри міжна

родного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітар
ного університету, доктор юридичних наук, доцент;

Пашковський Микола Іванович – завідувач кафедри міжнародно
го права та міжнародних відносин Національного  університету «Одеська  
юридична  академія», кандидат юридичних наук, доцент.

п 685  Правове забезпечення ефективного виконання рішень і за-
стосування практики Європейського суду з прав людини : матер. 
третьої міжнар. наук.практ. конф. (Одеса, 19–20 вересня 2014 р.) / за 
ред. д.ю.н., проф., академіка С. В. Ківалова ; Націон. унт «Одеська 
юридична академія». – Одеса : Фенікс, 2014. –  288 с. 

  ISBN 9789664388211   ББК 67.412(4)я43
  Наукові статті міжнародної науковопрактичної конференції «правове забезпе

чення ефективного виконання рішень і застосування практики Європейського суду 
з прав людини» присвячені актуальним проблемам реформування європейської 
системи захисту прав людини; впливу структурних та системних недоліків право
вих систем державучасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод 1950 р. на виконання рішень і застосування практики Європейського суду 
з прав людини; правовому забезпеченню ефективного виконання рішень Європей
ського суду з прав людини та правовому забезпеченню ефективного застосування 
практики Європейського суду з прав людини. 

  Рекомендується практичним працівникам, вченим, викладачам, студентам юри
дичних вищих навчальних закладів та факультетів, а також усім, хто цікавиться акту
альними проблемами функціонування європейської системи захисту прав людини.

ISBN 9789664388211 © Національний університет 
      «Одеська юридична академія», 2014 
 © Оформлення пп «Фенікс», 2014



5

ПРИВІТАННЯ  
ПРЕЗИДЕНТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»  
С. В. КІВАЛОВА

Шановні учасники конференції!

Щиро вітаю вас із початком роботи Третьої міжнародної 
науковопрактичної конференції «правове забезпечення ефектив
ного виконання рішень і застосування практики Європейського 
суду з прав людини», яку Національний університет «Одеська юри
дична академія» проводить спільно з Міжнародним гуманітарним 
університетом, Комітетом Верховної Ради України з питань верхо
венства права та правосуддя та південним регіональним цент ром 
Національної академії правових наук України.

Третій рік поспіль ми збираємося у стінах Національного уні
верситету «Одеська юридична академія», щоб продемонструвати 
свою відданість загальноєвропейським цінностям, а саме: демо
кратії, верховенству права та захисту і здійсненню прав людини 
й основоположних свобод. ці цінності є незмінними орієнтирами 
впродовж 65 років діяльності Ради Європи та, зокрема, Європей
ського суду з прав людини, незалежно від «тектонічних змін» або 
конфліктів на території Європейського континенту. Названі цін
ності знаходять чітке закріплення і в прецедентному праві Євро
пейського суду з прав людини.

У минулому році Конференцію було присвячено 60й річниці 
набрання чинності Конвенцією про захист прав людини і осново
положних свобод. У цьому році ми присвячуємо Конференцію вне
ску Ради Європи та Європейського суду з прав людини в подолання 
складної соціальнополітичної ситуації, яка склалася в Україні. за 
останній рік у політичній та правовій сферах відбулося багато по
дій, які потребують всебічного правового осмислення. 

цього року за ініціативою генерального секретаря Ради Єв
ропи Турбйорна ягланда було створено Міжнародну дорадчу гру
пу, завдання якої полягає у здійсненні нагляду за розслідуваннями 
актів насильства, що мали місце під час протестів на Майдані в 
Києві. Також генеральний Секретар Ради Європи неодноразово 
висловлював свою стурбованість трагічними подіями 2 травня 
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2014  р. в Одесі. Необхідність оперативного та прозорого розсліду
вання трагедії в Одесі підкреслюють і доповідачі Моніторингового 
комітету пАРЄ. Упродовж цього року відбувалося багато заходів, 
які підтверджують, що співробітництво України з Радою Європи 
та визнання юрисдикції Європейського суду з прав людини скла
дають незмінну основу розвитку України як правової, демократич
ної, плюралістичної, європейської держави. 

На жаль, цей розвиток ускладнено багатьма політичними та 
економічними чинниками, але поступові зміни в правотворчому та 
правореалізаційному процесах, а також у підготовці кваліфікова
них юристів мають надати нам впевненості та привести до очіку
ваних результатів. 

Щиро бажаю всім учасникам конференції плідної роботи і за
кликаю зробити свій внесок у наукове та законодавче забезпечення 
ефективного виконання рішень та застосування практики Євро
пейського суду з прав людини. 

Сергій Васильович Ківалов,
доктор юридичних наук, професор, 

академік Національної академії правових наук України, 
академік Національної академії 

педагогічних наук України,
президент Національного університету

«Одеська юридична академія», 
голова Комітету Верховної Ради України 

з питань верховенства права та правосуддя
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ПРИВЕТСТВИЕ  
ПРЕЗИДЕНТА НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА «ОДЕССКАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» С. В. КИВАЛОВА 

Уважаемые участники конференции!

Искренне поздравляю вас с началом работы Третьей между
народной научнопрактической конференции «правовое обеспече
ние эффективного исполнения решений и применения практики 
Европейского суда по правам человека», которую Национальный 
университет «Одесская юридическая академия» проводит со
вместно с Международным гуманитарным университетом, Коми
тетом Верховной Рады Украины по вопросам верховенства права и 
правосудия и южным региональным центром Национальной ака
демии правовых наук Украины. 

Третий год подряд мы собираемся в стенах Национального 
университета «Одесская юридическая академия», чтобы проде
монстрировать свою преданность общеевропейским ценностям, 
а именно: демократии, верховенству права и защиты и осущест
влению прав человека и основных свобод. Эти ценности являются 
неизменными ориентирами на протяжении 65летней деятельнос
ти Совета Европы и, в частности, Европейского суда по правам че
ловека, независимо от «тектонических изменений» или конфлик
тов на территории Европейского континента. Названные ценности 
находят четкое закрепление и в прецедентном праве Европейского 
суда по правам человека. 

В прошлом году Конференция была посвящена 60й годов
щине вступления в силу Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. В этом году мы посвящаем Конференцию вкладу 
Совета Европы и Европейского суда по правам человека в преод
оление сложной социальнополитической ситуации, которая сло
жилась в Украине. за последний год в политической и правовой 
сферах произошло много событий, которые требуют всесторонне
го правового осмысления. 

В этом году по инициативе генерального секретаря Совета 
Европы Турбйорна ягланда была создана Международная кон
сультативная группа, задача которой состоит в осуществлении 
надзора за расследованиями актов насилия, имевших место во вре
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мя протестов на Майдане в Киеве. Также генеральный секретарь 
Совета Европы неоднократно высказывал свою обеспокоенность 
трагическими событиями 2 мая 2014 г. в Одессе. Необходимость 
оперативного и прозрачного расследования трагедии в Одессе под
черкивают и докладчики мониторингового комитета пАСЕ. 

В течение текущего года проводился ряд мероприятий, под
тверждающих, что сотрудничество Украины с Советом Европы 
и признание юрисдикции Европейского суда по правам человека 
составляют неизменную основу развития Украины как правового, 
демократического, плюралистического, европейского государства. 

К сожалению, это развитие затруднено многими политичес
кими и экономическими факторами, но постепенные изменения в 
правотворческом и правореализационном процессах, а также в по
дготовке квалифицированных юристов должны предать нам уве
ренности и привести к ожидаемым результатам. 

Искренне желаю всем участникам конференции плодотвор
ной работы и призываю внести свой вклад в научное и законода
тельное обеспечение эффективного выполнения решений и приме
нении практики Европейского суда по правам человека. 

Сергей Васильевич Кивалов, 
доктор юридических наук, профессор, 

академик Национальной академии 
правовых наук Украины, 

академик Национальной академии 
педагогических наук Украины, 

президент Национального университета 
«Одесская юридическая академия», 

председатель Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам верховенства права и правосудия
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WELCOMING SPEECH   
OF THE PRESIDENT OF THE NATIONAL UNIVERSITY  

«ODESA LAW ACADEMY»   
SERHII KIVALOV

Dear participants of the Conference!

I sincerely congratulate you upon the opening of the Third inter
national scientific conference «legal ensuring of effective execution of 
judgements and implementation of practice of the European Court of 
Human Rights», held by the National University «Odesa law Academy» 
in cooperation with International Humanitarian University, Committee 
on Rule of law and Justice of verkhovna Rada of Ukraine Southern  
Regional  Center of the National Academy of legal Sciences of Ukraine.

For the third year in a row, we gather within the walls of the Na
tional University «Odesa law Academy» in order to demonstrate our 
commitment to European values, in particular: democracy, the rule of 
law, protection and implementation of human rights and fundamental 
freedoms. These values are longstanding guidelines during 65 years of 
the activity of the Council of Europe and, particularly, the European 
Court of Human Rights, regardless of the «tectonic changes» or conflicts 
in the territory of the European continent. The aforementioned values 
are solidly reflected also in the case law of the European Court of Hu
man Rights.

last year the Conference was dedicated to the 60th anniversary of 
the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms entry into force. This year we devote the Conference to the 
impact of the Council of Europe and the European Court of Human 
Rights on the overcoming of complicated social and political situation in 
Ukraine. During the last year, a lot of events took place in political and 
legal spheres wich require comprehensive legal understanding. 

This year on the initiative of the Secretary general of the Council 
of Europe Thorbjørn Jagland the International Advisory Panel has been 
created, its task is to supervise investigations of the acts of violence, 
which were committed at the time of protests in Maidan in Kyiv. The 
Secretary general of the Council of Europe has repeatedly expressed 
his concern about the tragic events of May 2, 2014 in Odessa. The PACE 
Monitoring Committee’s rapporteurs also stressed the need to investi



10

gate the tragedy in Odessa of 2 May promptly and above all transpar
ently.

During this year a lot of other events occurred, which confirm that 
cooperation of Ukraine with the Council of Europe and acceptance of 
jurisdiction of the European Court of Human Rights constitute the con
tinuous ground of the development of Ukraine as a legal, democratic, 
pluralistic, European State.

Unfortunately, this development is obstructed by many political 
and economic factors, although gradual shifts in lawmaking and law
enforcement processes, as well as in the professional training of quali
fied lawyers have to increase our confidence and lead to the expected 
results.

I sincerely wish all the participants a fruitful work and urge to 
contribute to the scientific and legislative ensuring of the effective 
execution of judgements and implementation of practice of the European 
Court of Human Rights.

Serhii Kivalov,
Doctor of law, professor,

Academician of the National Academy 
of legal Sciences of Ukraine, 

Academician of the National Academy 
of Pedagogical Sciences of Ukraine,
President of the National University 

«Odesa law Academy»,
Chairman of the Committee on Rule of law 

and Justice of verkhovna Rada of Ukraine
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С. В. Ківалов
Голова Комітету Верховної Ради України з питань верховенства 

права та правосуддя, президент Національного університету 
«Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, професор, 

академік НАПрНУ, академік НАПНУ

РЕФОРМУВАННЯ, АВТОНОМНІСТЬ ТА САМОРОЗВИТОК 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Анотація
Ківалов С. В. Реформування, автономність та саморозвиток Європей-

ського суду з прав людини. – Стаття.
Статтю присвячено питанням реформування та саморозвитку Європей

ського суду з прав людини. зазначається, що поряд із фундаментальною 
роллю і природою захисника осіб, чиї права і свободи не забезпечені на на
ціональному рівні, та «владного інтерпретатора Конвенції» Суд відіграє роль 
самостійного правового генератора не тільки в системі Конвенції, а й узагалі 
у сфері права прав людини через власну ініціативність та розвиток елементів 
самодостатності й автономності.

Ключові слова: Конвенція про захист прав людини і основоположних сво
бод, Європейський суд з прав людини, еволютивність, реформування, авто
номність, саморозвиток

Аннотация
Кивалов С. В. Реформирование, автономность и саморазвитие Европей-

ского суда по правам человека. – Статья.
Статья посвящена вопросам реформирования и саморазвития Европейско

го суда по правам человека. Указывается, что наряду с фундаментальной ро
лью и природой защитника лиц, чьи права и свободы не обеспечены на наци
ональном уровне, и «властного интерпретатора Конвенции» Суд играет роль 
самостоятельного правового генератора не только в системе Конвенции, но и 
в целом в сфере права прав человека посредством собственной инициативы и 
развития элементов самодостаточности и автономности.

Ключевые слова: Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
Европейский суд по правам человека, эволютивность, реформирование, авто
номность, саморазвитие.

Summary
Kivalov S. Reform, autonomy and self-development of the European Court of 

Human Rights. – Article.
The article is devoted to the reform issues and selfdevelopment of the European 

Court of Human Rights. Indicated that in addition to the fundamental role and the 
nature of the defense of persons whose rights and freedoms are not protected at the 
national level, and «authoritative interpreter of the Convention», the Court plays the 
role of independent legal generator not only in the Convention, but also in general 
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in the field of human rights through own initiative and development of elements of 
selfsufficiency and autonomy. 

Keywords: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, the European Court of Human Rights, evolutionary, reform, autonomy, 
selfdevelopment.

Упродовж свого існування Європейський суд з прав людини 
(Суд, ЄСпл) демонструє унікальну спроможність до реформуван
ня та розвитку. ця здатність, у свою чергу, закладена в нього уні
кальним конституційним інструментом – Конвенцією про захист 
прав людини і основоположних свобод (Конвенція, ЄКпл). час 
показав здатність до поступу як з боку емітентів Конвенції, так і 
створеного ними міжнародного судового органу. ця властивість, 
що йменується в літературі як «еволютивність» [1, с. 90, 105], відо
бразилася в тому, що з моменту заснування Суду Конвенція підда
валася послідовному вдосконаленню, а Суд як чинник Конвенції – 
системному реформуванню у відповідності з первісно закладеною 
в нього ідеологічною метою. Еволютивність виступає в ідеології 
діяльності Суду «інноваційною» суттєвістю як відображення «жи
вого права», «правового життя». Еволютивність Конвенції та здат
ність до саморозвитку Європейського суду з прав людини свідчать 
про вплив ідей синергетики на процес створення та розвитку цього 
унікального правового режиму. Вважається, що «вплив ідей синер
гетики на процес пізнання веде до перегляду когнітивного образу 
правосвідомості, що набуває таких рис, як складний та самокон
струйований характер, динамічність та ієрархічна структурова
ність, а також до перегляду існуючих підходів і до праворозуміння, 
що обумовлює не появу нового типу праворозуміння, а формуван
ня «світоглядної стратегії» дослідження феномена права, орієнти
рами якого є переосмислення таких положень, як об’єктивність та 
раціональність, стабільність та статичність, одномірність та закри
тість права» [2, c. 7]. 

Стаття присвячена проблемам саморозвитку Європейського 
суду з прав людини, зокрема «автономного» ресурсу ЄСпл та його 
реалізації, що надає Суду нової ролі в його діяльності.

Еволютивним механізмом Суду служить діалектична сполука 
зовнішнього реформування і саморозвитку. перша складова ста
новить собою механізм перегляду Конвенції та розширення «нор
мативних стандартів», у результаті чого Суд поступово реформу
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вався, і такий процес продовжується. ця складова забезпечується 
державамиемітентами Конвенції. Так, зовнішнє реформування 
через ревізію Конвенції привело до того, що юрисдикція Суду 
не обмежується питаннями тлумачення і застосування Конвенції 
та протоколів до неї (ст. 32 ЄКпл), а до неї додаються деякі інші 
питання. Стаття 14 Конвенції, яка забороняє дискримінацію, пе
редбачає, що користування правами та свободами, визнаними в 
Конвенції, має бути забезпечено без дискримінації за будьякою 
ознакою – статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або 
інших переконань, національного чи соціального походження, на
лежності до національних меншин, майнового стану, народження 
або за іншою ознакою. Разом із тим протокол № 12 від 4 листопада 
2000 р. до Конвенції говорить вже про загальну (виділено мною. – 
С. К.) заборону дискримінації (преамбула, назва ст. 1), тобто про 
вихід за межі ст. 32 Конвенції. У протоколі № 12 йдеться вже про 
забезпечення здійснення будьякого передбаченого законом права 
(ст. 1). Отже, надано можливість захисту через ЄСпл права, перед
баченого національним законодавством держав – сторін Конвенції. 
Тим самим Суд отримав повноваження на тлумачення та застосу
вання будьякого права фізичної чи юридичної особи, передбаче
ного національним законодавством (а не тільки права, передбаче
ного Конвенцією та протоколами до неї), у випадках дискримінації 
шляхом «колективного застосування» заборони останньої. 

друга складова еволютивного механізму – це зміна компе
тенції Суду в бік її розширення за рахунок його власних рішень, 
власного, «суверенного» ресурсу, яким Суд наділений держава
ми – сторонами Конвенції. цей ресурс внутрішніх організаційних 
можливостей і наданої компетенції надає еволютивного характеру 
практиці Суду та служить базисом ефективного функціонування 
Суду. Своєрідними «інспіраторами» саморозвитку Суду виступа
ють його практика з конкретних справ та герменевтичний ресурс 
(Ф. ліч говорить про «авторитет тлумачення» [3]), а основним на
прямом саморозвитку – автономний характер рішень та загальний 
характер передбачених ними заходів захисту. 

Автономність рішень ЄСпл полягає, зокрема, у тому, що він 
використовує такі категорії, поняття і терміни, які не завжди від
повідають усталеним визначенням, що склалися в нормативній та 
судовій практиці держав – сторін Конвенції (це стосується, напри



14

клад, визначення права власності та сфери його захисту відновідно 
із ст. 1 першого протоколу до Конвенції). цим визначається само
достатність доктринальної політики Суду та її незалежність від на
ціональних підходів і доктрин. Більш того, внаслідок обов’язковості 
практики Суду для національних судових та адміністративних ор
ганів ця політика набула ознак верховенства.

Останніми роками в рамках Ради Європи активно порушу
ється питання про необхідність для Суду максимального вико
ристання належних йому процедурних засобів та ресурсів з ме
тою підвищення ефективності діяльності Суду через зменшення 
кількості явно неприйнятних заяв та «заявклонів», ефективну їх 
фільтрацію, ефективне застосування критеріїв прийнятності заяв 
та юрисдикції Суду, напрацювання прозорих та передбачуваних 
процедур оцінки, відбір та відкладення заяв у рамках прийнят
тя «пілотних/провідних рішень», ініціативну роль Суду в проце
дурах досягнення «дружнього врегулювання» між сторонами у 
справі та надання державами односторонніх декларацій про за
ходи врегулювання спору [4]. У цьому плані яскравим прикладом 
є запровадження Судом та подальший розвиток ним практики 
пілотних рішень, передбаченої Регламентом Суду (з 21 лютого 
2011 р.) [5], який самостійно затверджено Судом. ця практика має 
асиметричний характер, оскільки внаслідок індивідуальних заяв 
Суд виносить рішення, що є «колективним» за складом його «дес
тинаторів» та має загальний характер. пілотне рішення спрямо
вано не тільки на вирішення індивідуального спору особи з дер
жавою, але й на подолання системної чи структурної проблеми 
або іншої дисфункції, що існує в даній державі, тобто проблеми 
загального характеру, шляхом надання обов’язкового припису про 
заходи захисту, які мають бути вжиті державою, у тому числі за
ходи загального характеру, та відповідні терміни виконання. Крім 
того, цим рішенням може бути відкладено розгляд у Суді даної 
заяви, а також подібних заяв. Таким чином, рішення Суду може 
виходити за межі ситуації вирішення конкретної проблеми в інди
відуальній справі, мати за своїм впливом колективний характер, 
чого Конвенція прямо не передбачає. Варто також відзначити про
позицію Брайтонської конференції державучасниць Ради Європи 
(п. 20 (h) декларації Конференції) [6] на адресу Суду вирішувати, 
чи слід поєднувати справу з іншими справами протягом одно
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го року, а потім перетворювати всі об’єднані справи на предмет 
одного рішення протягом двох років об’єднання.

процес поступового руху Суду в бік самодостатності відоб
ражається також у преамбулі до Конвенції (у редакції протоколу 
№ 15) [7], зокрема положенням щодо «наглядової юрисдикції», 
коли Суд контролюватиме здійснення державами – сторонами 
Конвенції їхніх повноважень щодо забезпечення прав і свобод, ви
значених Конвенцією. Те саме можна стверджувати, аналізуючи 
положення протоколу № 16 [8]. зокрема, це стосується запитів, які 
національні суди зможуть направляти до Суду для отримання від 
нього консультативних висновків з принципових питань тлумачен
ня чи застосування прав і свобод, визначених у Конвенції та про
токолах до неї.

пропозиція поширити консультативну компетенцію Європей
ського суду з прав людини вперше була зроблена в доповіді Комі
тету Міністрів групою мудреців відповідно до плану дій, прийня
тому на Третьому саміті глав держав і урядів державчленів Ради 
Європи (Варшава, 16–17 травня 2005 р.). У контексті розгляду пи
тання про довгострокові перспективи ефективності контрольного 
механізму Конвенції група мудреців дійшла висновку, що «було б 
корисно впровадити систему, за якої національні суди могли зверну
тися до Суду за консультативними висновками з правових питань, 
що стосуються тлумачення Конвенції та протоколів до неї, для того 
щоб сприяти діалогу між судами та підвищенню «конституційної» 
ролі Європейського суду з прав людини. запити консультативних 
висновків, які будуть подаватися тільки конституційними судами 
або судами останньої інстанції, завжди будуть факультативним, і 
висновки, подані Судом, не будуть обов’язковими» [8]. 

Варто особливо підкреслити, що Суд дійшов висновку, 
що запропонований проект протоколу не викликає «серйозних 
труднощів», окрім мовного режиму, який, на прохання Суду, в 
остаточному проекті мав бути значною мірою узгоджений з роз
думами Суду з цього питання. Європейський суд з прав люди
ни зауважив, що він «проти пропозиції», відповідно до якої має 
забезпечити переклади запитів та супровідних документів, які 
зазначені в п.  13 пояснювальної доповіді, так само як він має 
сумніви стосовно того, що мається на увазі під можливістю Суду 
«співпрацювати з національними властями з приводу своєчас



16

ного отримання таких перекладів», як зазначено в п. 23 поясню
вальної доповіді до протоколу [9].

На жаль, в остаточному тексті протоколу № 16 це питання 
не знайшло відображення. Можна констатувати складнощі в діа
лозі між Європейським судом з прав людини і Комітетом Міністрів 
Ради Європи, а точніше проблему сприйняття небезпідставних 
сумнівів Суду і прислухання до його думки. Невизначеність прин
ципових питань мовного режиму може, на наш погляд, серйозно 
нашкодити практичній реалізації положень протоколу № 16. 

Новації, що вводяться протоколами № 15 і № 16, практично 
означають запровадження контролю за здійсненням державами – 
сторонами Конвенції їхніх повноважень щодо забезпечення прав 
і свобод, визначених Конвенцією, але на відміну від протоколу 
№ 15 – на стадії розгляду конкретної справи національними судо
вими органами. Отже, «наглядова юрисдикція» та консультативні 
висновки на запити національних судів – це в перспективі, додат
ковий до прецедентної практики Суду його власний, «суверен
ний» інструмент впливу на тлумачення та застосування положень 
Конвенції у державахучасницях їх національними владними ор
ганами, зокрема судовими. 

практика Суду виступає в креативній ролі щодо положень 
Конвенції. Так, принцип субсидіарності в діяльності Суду та док
трина «розсуду» стосовно меж тлумачення та застосування Кон
венції національними органами влади та національними судами 
були вироблені прецедентною практикою Суду і за ініціативою 
Брайтонської конференції (п. 12 (b) декларації Конференції) зна
йшли відображення в преамбулі Конвенції, доповнення до якої пе
редбачено протоколом № 15. 

Автономна роль Суду, його самостійність забезпечуються та
ким чинником, як підвищення авторитету в суспільстві, коли Суд 
має займатися «важливими та серйозними справами». На форумах 
Ради Європи не раз звучать заклики, що Суд має сфокусувати свої 
зусилля на серйозних поширених порушеннях, систематичних 
та структурних недоліках та важливих питаннях застосування 
Конвенції і тому виносити кількісно менше судових рішень, і ця 
тенденція знаходить відображення в системі Конвенції. згідно з 
пунктами 3 (в) та 4 ст. 35 Конвенції Суд оголошує неприйнятною 
та відхиляє на будьякій стадії провадження у справі будьяку ін
дивідуальну заяву, якщо він вважає, що заявник не зазнав суттєвої 
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шкоди, якщо тільки повага до прав людини, гарантованих Конвен
цією і протоколами до неї, не вимагає розгляду заяви по суті, «а 
також за умови, що на цій підставі не може бути відхилена жод
на справа, яку національний суд не розглянув належним чином». 
згідно з протоколом № 15 остання умова має бути вилучена з тек
сту Конвенції. Тим самим Суду надано право на основі принципу 
deminimis non curat praetor («суд не займається дрібницями») само
стійно визначати поняття та зміст «суттєвої шкоди» та, відповідно, 
межу своєї юрисдикції. 

Створення нових правил розгляду справ, окрім тих, які закріп
лено в Конвенції та знаходиться в компетенції Суду, практично веде 
до допов нення положень Конвенції. Так, заходи, спрямовані на скоро
чення кількості повторюваних заяв, привели до визначення Судом у 
його «пілотних/провідних» рішеннях структурних/системних проб
лем та інших дисфункцій загального характеру, що існують у держа
вах – сторонах Конвенції та мають усуватися здебільшого через на
ціональний законотворчий механізм заходами нормативноправового 
характеру. Таке визначення є невластивим судовій юрисдикції як такій. 

політика Суду щодо визначення пріоритетів розгляду справ 
шляхом установлення черговості їх розгляду відповідно до належ
ності справи до однієї з установлених Судом семи груп також має 
результатом фактичне доповнення Конвенції. Так, до групи ІІІ цієї 
класифікації включено заяви, які за зовнішніми ознаками порушу
ють спірні питання, що регулюються статтями 2, 3, 4 або п. 1 ст. 
5 Конвенції та призводять до прямої загрози фізичній цілісності 
та гідності людської істоти [10]. права, що містяться в зазначених 
статтях Конвенції (право на життя, заборона катування, заборона 
рабства і примусової праці, право на свободу та особисту недо
торканність), названо стрижневими («core rights»). Таким чином, 
виділено права, без яких не може існувати система прав, що охо
роняються Конвенцією, проводиться певна диференціація в ката
лозі сутнісних прав людини (substantive human rights [11]). Таким 
чином, до встановленого Конвенцією каталогу прав людини Суд 
самостійно вносить певний елемент первісності щодо генезису та 
елемент пріоритетності щодо швидкості надання судового захисту. 
Можна також відзначити результати імплементації Судом встанов
леної протоколом № 14 до Конвенції системи фільтрації заяв до 
Суду одноосібним суддею, зокрема шляхом тимчасового виконан
ня цієї функції суддею зі складу Суду, що не потребує змін або до
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повнень до Конвенції. Така імплементація фактично є замінником 
конвенційних правил, які інакше мали б додатково прийняти.

Конститутивна роль практики Суду яскраво виявляється при 
вирішенні спору вже на стадії прийняття заяви (п. 1 (b) ст. 28 Кон
венції), коли рішення про визначення заяви прийнятною поєдну
ється з винесенням рішення по суті справи, за умови, що покладене 
в основу справи питання стосовно тлумачення або застосування 
Конвенції чи протоколів до неї є предметом «усталеної практи
ки Суду». Отже, від останнього чинника залежить зміна загаль
ної процедури розгляду справи в Суді, встановленої Конвенцією, 
хоча при цьому концепція «усталеної судової практики» (settled 
case law) має роз’яснюватися Судом державамучасницям ЄКпл. 
принаймні 2013 року Суд закріпив у своєму Регламенті (прави
ло 72) [12] нове положення про обов’язок палати відмовитися від 
юрисдикції на користь Великої палати у випадках, коли вирішення 
питання, що його порушено у справі, може мати результатом не
відповідність «прецедентному праву Суду» (Court’s caselaw). Тим 
практично розширено рамки ст. 30 Конвенції, яка передбачає си
туацію, коли вирішення питання, яке розглядає палата, може мати 
наслідком несумісність із «рішенням, постановленим Судом рані
ше». Крім того, цим визнається еволютивність «практики Суду», а, 
отже, це стосується й «усталеної судової практики» Суду в її док
тринальному формулюванні.

Функціонування системи Конвенції вже дало основу для ши
роко схвалених висновків, що перспективи її ефективності зале
жать від оцінки фундаментальної ролі й природи Суду як захисни
ка осіб, чиї права і свободи не забезпечені на національному рівні, 
та «владного інтерпретатора Конвенції». Разом із тим можна поба
чити дещо ширшу роль Суду, коли він дедалі чіткіше відіграє роль 
самостійного правового генератора не тільки в системі Конвенції, 
а й узагалі у сфері права прав людини через власну ініціативність 
та розвиток елементів самодостатності й автономії. На нашу дум
ку, такій тенденції відповідала би, між іншим, реалізація пропози
цій щодо прийняття Статуту Суду, що технічно відокремило би від 
Конвенції регулювання організаційнопроцедурних питань, тим 
самим спрощуючи його та сприяючи гнучкості системи Суду та її 
здатності до саморозвитку.
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Сьогодні у світлі нещодавніх подій в Україні євроінтеграційні 
процеси в країні стають все більш важливими і потребують доко
рінної реформи усіх сфер суспільного життя, в тому числі і сфе
ри юстиції. Україна швидко і якісно переглядає зобов’язання, що 
випливають з її членства в міжнародних організаціях, зокрема й 
членства в Раді Європи. 

Одним із таких зобов’язань є виконання рішень Європейсько
го суду з прав людини (далі – Європейський суд) – міжнародного 
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юрисдикційного органу, створеного для розгляду спорів щодо по
рушення прав, гарантованих Конвенцією про захист прав людини 
і основоположних свобод 1950го року (далі – Конвенція). Україна 
ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 року [1]. з 11 вересня того ж 
року Конвенція є частиною національного законодавства України. 

Незважаючи на те, що з того часу пройшло вже сімнадцять ро
ків, питання щодо статусу Європейського суду та проблем, пов’я
заних із виконанням його рішень, які, до речі, є взаємо пов’язаними, 
викликають все більше дискусій. 

для прикладу, сьогодні дехто вважає Європейський суд перш 
за все юрисдикційним органом, покликаним розглядати скарги осіб 
на порушення їх конвенційних прав Урядом. Інші ж переконані, що 
завдання Європейського суду є і повинні бути скоріше конститу
ційними, спрямованими на забезпечення мінімальних стандартів 
прав людини в державі [2]. 

У будьякому випадку система Конвенції, а з нею і Європей
ський суд видозмінюються у зв’язку з необхідністю виправлення іс
нуючих недоліків системи Конвенції та посилення її ефективності. 

Так, за словами генерального директора генерального дирек
торату з прав людини та верховенства права Ради Європи Крістоса 
джакомопулоса, протягом останніх кількох років право на подачу 
до Європейського суду індивідуальної заяви довело свою успіш
ність, що призвело до постійного зростання кількості заяв до Євро
пейського суду. цей фактор відповідно став причиною збільшення 
завантаженості Комітету міністрів Ради Європи (далі – Комітет 
міністрів), оскільки всі рішення Європейського суду, якими вста
новлено порушення державою своїх зобов’язань за Конвенцією, а 
також рішення про схвалення умов дружнього врегулювання пе
редаються Комітету міністрів для нагляду за їх виконанням. Таким 
чином, все більше і більше справ знаходяться на розгляді Конвен
ційних органів, створюючи ризик колапсу системи. Ситуація, що 
склалась, викликає певні побоювання, зокрема щодо здатності дер
жав забезпечити швидке виконання рішень Європейського суду та 
існування ефективних засобів юридичного захисту [3]. 

з цією метою, а також для посилення незалежності Європей
ського суду державамичленами Ради Європи в останні роки було 
ухвалено кілька документів, які разом передбачають певний план 
реформування Європейського суду. Одними із найважливіших 
міжнародних документів є Інтерлакенська декларація, ухвале
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на 19 лютого 2010 року, декларація про майбутнє Європейського 
суду з прав людини (Ізмірська декларація), ухвалена на Конфе
ренції високого рівня державучасниць Ради Європи 2627 квітня 
2011 року, та Брайтонська декларація, ухвалена на Конференції ви
сокого рівня щодо майбут нього Європейського суду з прав людини  
1820 квітня 2012 року.

 Варто також згадати про відкриті порівняно нещодавно до 
підписання протоколи № 15 та № 16 до Конвенції, які, серед іншо
го, змінять критерії прийнятності індивідуальної заяви до Євро
пейського суду, а також нададуть вищим судам Високої договірної 
Сторони право звернутися до Європейського суду із клопотанням 
про надання консультативних висновків із принципових питань, 
що стосуються тлумачення або застосування прав і свобод, визна
чених у Конвенції або протоколах до неї. ці протоколи наберуть 
чинності через три місяці від дати підписання їх усіма Високими 
договірними Сторонами Конвенції. принагідно слід зазначити, що 
Україна підписала вказані протоколи у червні 2014 року. 

питання реформи системи Європейського суду належать до 
повноважень Комітету експертів РЄ з питань реформ Європейсько
го суду (DHgDR). Востаннє питання реформи Європейського суду 
розглядалося на 6му засіданні Комітету DHgDR, яке відбулось 
46 червня 2014 року, і на якому було продовжено обговорення пи
тань щодо майбутнього довготермінового плану діяльності Євро
пейського суду. Наступне обговорення цього питання заплановано 
на 57 листопада 2014 року. 

Варто вказати, що процес реформування системи Конвенції 
прямо і неминуче впливає також на питання виконання рішень Єв
ропейського суду і навпаки. 

загалом процес виконання рішень Європейського суду перед
бачено правилами Комітету міністрів Ради Європи щодо нагляду 
за виконанням рішень Європейського суду та умов дружнього вре
гулювання [4] і законом України «про виконання рішень та засто
сування практики Європейського суду з прав людини» [5]. 

Відповідно до вищезгаданих документів основними захода
ми, яких повинен вжити Уряд у відповідь на рішення Європейсько
го суду, є індивідуальні та загальні заходи. Індивідуальні заходи 
спрямовані на припинення конкретного порушення та відновлення 
порушених прав заявника. для прикладу, це повторний розгляд 
справи судом або адміністративним органом, негайне звільнення 
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особи зпід варти, якщо Європейський суд визнав таке тримання 
під вартою незаконним, поновлення на роботі незаконно звільне
ного працівника тощо. загальні заходи призначені для усунення 
зазначеної в рішенні Європейського суду системної проблеми та 
її першопричин. Отже, загальними заходами є внесення змін до 
чинного законодавства, покращення адміністративної та судової 
практики, забезпечення відповідного рівня професійної підготов
ки з питань вивчення Конвенції та інші. ці заходи є комплексними, 
розрахованими на довгострокову ефективність, а тому вимагають 
багато часу та ефективної співпраці всіх органів державної влади і 
громадянського суспільства. 

Користуючись нагодою, варто зазначити, що держава має 
свободу розсуду щодо певних заходів для виконання рішень Єв
ропейського суду, які обираються залежно від особливості кожної 
конкретної справи. проте така свобода не є абсолютною, оскільки 
нагляд за виконанням рішень Європейського суду здійснює Комі
тет міністрів згідно з пунктом 2 статті 46 Конвенції. 

Справедливо буде вказати, що Комітет міністрів, в силу своєї 
природи, є скоріше органом політичного впливу і здійснює нагляд 
шляхом розгляду на його щоквартальних засіданнях звітів Урядів 
держав щодо справ, у яких Європейський суд виніс рішення, та 
приймає за наслідками такого розгляду рішення. цими рішення
ми Комітет міністрів схвалює чи ставить під сумнів конкретні дії 
держави, вимагає надати додаткову інформацію, зобов’язує держа
ву вжити певних заходів тощо. проте щоденний контроль за вико
нанням кожного окремого рішення Європейського суду здійснює 
департамент виконання рішень Європейського суду з прав людини 
генерального директорату з прав людини та верховенства права 
Ради Європи, який у співпраці з національними органами влади 
ретельно оцінює заходи, які вживаються державою у кожному кон
кретному випадку. 

Станом на серпень 2014 року Європейським судом було ухва
лено 984 рішення щодо України стосовно наявності порушень Кон
венції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 
Конвенція), у 658 з них було встановлено відсутність ознак всіх 
чи декількох зі стверджуваних заявниками порушень положень 
Конвенції та/або визнано відповідні скарги заявників частково не
прийнятними. Крім того, Європейським судом згідно зі статтею 
39 Конвенції було постановлено 136 рішень щодо дружнього врегу
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лювання та 115 рішень про схвалення умов односторонньої декла
рації відповідно до правила 62А Регламенту Європейського суду. 

проблеми виконання рішень Європейського суду зумовлені 
різними факторами, зокрема такими як постійне збільшення кіль
кості заяв до Європейського суду (на жаль, сьогодні Україна є од
нією із державлідерів за цим показником), нестача бюджетних ко
штів, зростання кількості повторюваних заяв тощо. 

за інформацією, повідомленою головою Європейського суду з 
прав людини д. Шпільманом під час його виступу перед Комітетом 
міністрів зі звітом за перше півріччя 2014 року, станом на 1 липня 
2014 року у Європейському суді було зареєстровано 84 850 позовів, 
з яких 16150 проти України, що становить 19 % від усієї їх кіль
кості. пан Шпільман підкреслив, що згідно із статистичними да
ними, Європейський суд щомісяця отримує близько 500 позовних 
заяв проти України, половина з яких стосується пілотного рішен
ня «юрій Миколайович Іванов проти України», про яке йтиметь
ся нижче. протягом шести місяців 2014 року Європейським судом 
було прийнято до провадження більше 8 000 позовних заяв, із них 
5 600 заяв стосувались вказаної справи. лише протягом травня 
2014 року до провадження було прийнято 3 054 позовні заяви, з 
яких 2 500 належали до цієї категорії. 

Одним із основних викликів, що існують в системі Європей
ського суду, є не лише зростаюча кількість звернень, але і збіль
шення кількості так званих «пілотних рішень», що свідчать про 
наявність певної системної проблеми в державі. для вирішення 
цієї проблеми Інтерлакенська декларація рекомендувала Комітету 
міністрів посилити нагляд за виконанням рішень Європейського 
суду, приділяючи більше уваги не лише тим справам, що вимага
ють вжиття негайних індивідуальних заходів, але також і справам, 
які виявляють важливі структурні проблеми, та встановленням 
ефективних національних засобів правового захисту у зв’язку з та
кими проблемами. 

принагідно варто зазначити, що в Україні найбільш масш
табною є проблема невиконання рішень національних судів, що 
стало підставою для застосування Європейським судом процедури 
«пілотного рішення» до групи справ «Юрій Миколайович Іванов 
проти України» (заява № 40450/04, рішення від 15.10.2009), яка вже 
нараховує більше вісімнадцяти тисяч заявників. Уряд України у 
співпраці з департаментом виконання рішень Європейського суду 
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з прав людини генерального директорату з прав людини і верхо
венства права Ради Європи працює над вирішенням цієї пробле
ми. Так, до прийняття 18 березня 2014 року Європейським судом 
рішення про призупинення розгляду цієї групи справ на півроку 
Уряд розвивав практику дружнього врегулювання та подання од
носторонніх декларацій у такій групі справ, а на сьогодні Уряд 
працює над створенням ефективної системи державних гарантій 
виконання рішень національних судів. 

Так, 5 червня 2012 року було ухвалено закон України «про 
гарантії держави щодо виконання судових рішень», яким створено 
систему державних гарантій виконання судових рішень, відпові
дальність за які несе держава (рішення, боржниками за якими є дер
жавні підприємства, установи, організації, а також юридичні особи, 
примусова реалізація майна яких забороняється відповідно до зако
нодавства). У згаданий закон 19.09.2013 було внесено зміни, спрямо
вані на вирішення питання щодо погашення вже існуючої заборго
ваності за судовими рішеннями (винесеними до 01 січня 2013 року), 
відповідальність за виконання яких покладено на державу. 

для практичної реалізації вищевказаного механізму Уряд 
прийняв постанову, якою затвердив порядок інвентаризації та по
гашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких га
рантується державою. цей порядок забезпечує проведення інвен
таризації всіх невиконаних рішень судів та поступове погашення 
заборгованості, що накопичилась.

Ефективне функціонування цієї системи гарантій наразі 
ускладнене відсутністю бюджетного фінансування у необхідному 
розмірі, а кількість невиконаних рішень національних судів, що на
копичилась за мало не десятиліття, є надзвичайно великою. проте 
створена система інвентаризації дозволить поступово виплачувати 
кошти заявникам і, в ідеальному варіанті, повинна усунути необ
хідність особі звертатися до Європейського суду. 

Ще одним широковідомим і важливим рішенням Європей
ського суду від 9 січня 2013 року є рішення у справі «Олександр 
Волков проти України» (заява № 21722/11).

У цій справі Європейський суд встановив порушення пункту 
1 статті 6 Конвенції (право на справедливий суд) у зв’язку з невід
повідністю процедури звільнення суддів, зокрема заявника, судді 
Верховного Суду України. Констатовані порушення стосуються, 
серед іншого, відсутності незалежності та безсторонності Вищої 
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ради юстиції з огляду на об’єктивні (процедура її формування) та 
суб’єктивні критерії, а також участь у цій процедурі законодавчого 
органу.

з огляду на характер констатованих порушень Європейський 
суд вказав державі на необхідність приведення процедури звіль
нення суддів у відповідність до міжнародних стандартів, а також 
зобов’язав вжити заходів для поновлення порушених прав самого 
заявника шляхом «якнайшвидшого поновлення заявника на посаді 
судді Верховного Суду України».

Реформування системи судової дисципліни та інституційної 
системи судової влади було розпочато шляхом підготовки змін 
до Конституції та інших нормативноправових актів, а також пев
ними практичними заходами. для прикладу, нещодавно почала 
функціонувати створена законом України «про посилення довіри 
до судової системи» тимчасова спеціальна комісія з перевірки суд
дів судів загальної юрисдикції, основним завданням якої є пере
вірка конкретних суддів, на неправосудні рішення яких надійшли 
скарги від фізичних та юридичних осіб [6]. 

Іншим рішенням Європейського суду, яким вказано на іс
нування системної проблеми в Україні, є рішення від 10 лютого 
2011 року у справі «харченко проти України» (заява № 40107/02). 

У цій справі Європейський суд констатував порушення статті 
5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), зокре
ма через тримання заявника під вартою без відповідного судового 
рішення та через те, що рішення суду про обрання і продовження 
застосування запобіжного заходу у вигляді тримання заявника під 
вартою не містили визначених строків тримання під вартою. Крім 
того, у цьому рішенні Європейський суд вказав, що національні 
суди часто обґрунтовують продовження строку тримання під вар
тою однаковими підставами протягом всього періоду тримання 
під вартою, якщо взагалі роблять це. Натомість згідно з пунктом 
3 статті 5 Конвенції після закінчення певного часу подальше існу
вання обґрунтованої підозри перестає саме по собі бути підставою 
для позбавлення свободи, і тому суди зобов’язані звільнити особу. 
У випадку ж існування додаткових, нових підстав, що виправдову
ють продовження тримання особи під вартою, – чітко обґрунтову
вати рішення про продовження тримання під вартою, вказуючи на 
такі підстави.
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Новий Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – 
КпК) частково вирішив вказану проблему шляхом запровадження 
нової процедури обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під 
варту та продовження строку тримання під вартою, яка в цілому 
відповідає конвенційним вимогам. Однак цього, звичайно, недо
статньо. продовжуючи розпочату реформу, необхідно забезпечити 
належну імплементацію положень КпК за всією вертикаллю влади. 

з цією метою Уряд в цілому використовує програми міжна
родної технічної допомоги, запропоновані Радою Європи, Європей
ським Союзом, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі, 
посольствами інших країн. 

Так, станом на сьогодні в Україні функціонують два масш
табних проекти Ради Європи, спрямовані на реформу та підви
щення ефективності системи юстиції в Україні. проект «під
тримка реформи кримінальної юстиції в Україні» започатковано 
для сприяння практичному застосуванню нового Кримінального 
процесуального кодексу (КпК) і розвитку нової інституційної ролі 
та потенціалу органів прокуратури, надання правової експертної 
допомоги і сприяння у розробці нових необхідних законів та під
законних актів відповідно до вимог нового КпК, а також розви
тку потенціалу працівників прокуратури та інших ключових груп 
правників у застосуванні європейських стандартів у повсякденній 
роботі на базі нового КпК [7]. 

завданнями іншого проекту «посилення незалежності, ефек
тивності та професіоналізму судової влади в Україні» є приведен
ня системи правосуддя в Україні у відповідність до європейських 
стандартів. Експерти Ради Європи за цим проектом співпрацюють 
із представниками Верховного Суду України, Вищої Ради юстиції, 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Національної школи суддів. 

Надзвичайно масштабним є проект Європейського союзу 
«підтримка реформ у сфері юстиції», цілями або компонентами 
якого є підтримка стратегії розвитку сектору юстиції, підтримка 
реформи правоохоронних органів та прокуратури, підтримка пра
ва на захист та доступу до правосуддя, підтримка незалежності су
дової влади та попередження і боротьба з корупцією. 

Нещодавно завершилася спільна програма Європейського 
Союзу / Ради Європи «посилення боротьби з жорстоким пово
дженням і безкарністю» у країнах південного Кавказу, Молдові й 
Україні. Одним із найкорисніших досягнень цього проекту можна 
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вважати доповідь експертів Ради Європи джима Мердоха та Олек
сандра Букалова щодо розслідування скарг на жорстоке поводжен
ня у пенітенціарній службі України та їх відповідні рекомендації 
стосовно підвищення ефективності розслідування таких скарг. 
цей звіт сьогодні використовується національними органами для 
забезпечення належного рівня дотримання прав людини в пенітен
ціарній системі. 

Організація з безпеки і співробітництва в Європі також роз
починає новий проект в Україні – «гарантування дотримання прав 
людини при здійсненні правосуддя», який зорієнтований на макси
мальне приведення судової практики в України у відповідність до 
вимог Конвенції. 

Однак для максимальної імплементації положень Конвенції 
в національне законодавство необхідно розглядати увесь арсенал 
існуючих можливостей. Мова йде не тільки про широке викорис
тання на національному рівні практики Європейського суду, але 
й такі нестандартні заходи, як відрядження національних суддів 
та інших незалежних юристів високого рівня до Секретаріату Єв
ропейського суду. Така практика стає все більш поширеною се
ред країнчленів Ради Європи. Так, Нідерланди, латвія, Болгарія, 
Швеція, Німеччина, Франція, Туреччина, люксембург, Естонія, 
Ірландія, чорногорія, Нідерланди, Швеція, Вірменія, Російська 
Федерація, Румунія, Молдова, Швейцарія, Італія та Фінляндія вже 
відряджають своїх юристів до Європейського суду. запровадження 
відповідної практики в Україні ускладнюється необхідністю вне
сення змін до законодавства, проте певна робота в цьому напрямку 
ведеться. 

повертаючись до рішень Європейського суду, якими визна
но існування в Україні системної проблеми, не можна не згадати 
про рішення Європейського суду від 11 квітня 2013 року у справі 
«Вєренцов проти України» (заява № 20372/11), яке є надзвичайно 
актуальним сьогодні. 

У цій справі Європейський суд констатував порушення ста
тей  11 (свобода зібрань та об’єднання) та 7 (ніякого покарання без 
закону) Конвенції у зв’язку з відсутністю законодавчого регулю
вання питання мирних зібрань громадян. 

для вирішення цього питання було розроблено кілька альтер
нативних законопроектів про мирні зібрання громадян, які знахо
дяться на розгляді парламенту, а саме проект закону України «про 
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свободу мирних зібрань» (№ 2508а, зареєстрований 04.07.2013) та 
проект закону України «про свободу мирних зібрань» (№ 2508а1, 
зареєстрований 17.07.2013).

У рішенні від 15 травня 2012 року у справі «Каверзін проти 
України» (заява № 23893/03) Європейський суд констатував пору
шення статті 3 Конвенції (заборона катування), серед іншого, через 
жорстоке поводження із заявником працівниками міліції під час 
його тримання під вартою.

Аналогічні порушення були встановлені у справах «Кара
бет та інші проти України» від 17 січня 2013 року (заяви 
№ № 38906/07 та 52025/07) та «Давидов та інші проти України» 
від 1 липня 2010 року (заяви № № 17674/02 та 39081/02), де Євро
пейський суд констатував порушення через катування заявників, 
яких було засуджено до позбавлення волі, адміністрацією колонії 
із залученням підрозділу спеціального призначення та груп швид
кого реагування під час проведення обшуку в колонії з метою ви
явлення та вилучення заборонених предметів, можливого готуван
ня засуджених до втечі, а також попередження інших незаконних 
дій (справа Карабет), та під час проведення спеціальних навчань 
із підвищення кваліфікації працівників спеціального підрозділу 
міліції щодо належного реагування на незаконну поведінку засу
джених (справа Давидов). 

Крім того, у цих справах Європейський суд наголосив, що ор
гани державної влади не провели належного розслідування скарг 
заявників на жорстоке поводження та катування. 

Вказана проблема є системною, про що свідчить велика кіль
кість подібних рішень Європейського суду проти України. Саме 
тому для припинення практики катування та жорстокого пово
дження з особами, що перебувають в умовах несвободи, та нагля
ду за дотриманням їх прав наказом Міністерства юстиції України 
від 18.04.2014 № 670/5 було створено Комісію з питань державної 
політики у сфері виконання кримінальних покарань. Основними 
завданнями Комісії, зокрема, є організація заходів із перевірок 
слідчих ізоляторів та установ виконання покарань, що належать 
до сфери управління державної пенітенціарної служби України 
(далі – дптС); здійснення системного аналізу стану справ із до
триманням у слідчих ізоляторах та установах виконання пока
рань, що належать до сфери управління дптС, прав людини під 
час виконання і відбування кримінальних покарань та тримання 
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під вартою, реалізації законних прав та інтересів засуджених і 
осіб, узятих під варту; розроблення пропозицій щодо вдосконален
ня законодавства, що регулює порядок і умови виконання та від
бування кримінальних покарань, права та інтереси засуджених і 
осіб, узятих під варту; покращення співпраці із громадськістю та 
з Європейським комітетом з питань запобігання катуванням чи 
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи 
покаранню, з питань державної політики у сфері виконання кримі
нальних покарань тощо [8]. 

протягом червня і липня 2014 року мобільними групами, 
створеними у складі цієї Комісії, вже проведено перевірки Київ
ського і Одеського слідчих ізоляторів, Бориспільської виправної 
колонії управління дптС України в  м. Києві та Київській області 
(№ 119) та Стрижавської виправної колонії управління дптС Укра
їни у Вінницькій області (№ 81).

Вищезгадана Комісія розглядається як ефективний важіль 
забезпечення недопущення жорстокого поводження, оскільки мо
більні групи мають змогу оперативно реагувати на отримані скарги 
та ініціювати перевірки, члени мобільних груп мають право безпе
решкодного доступу до всіх приміщень установ виконання пока
рань та можуть самнасам спілкуватися з засудженими. Таким чи
ном, створення Комісії принаймні сприяє моніторингу дотримання 
прав засуджених, а участь у Комісії представників громадських 
організацій попереджує зловживання чи недобросовісність пред
ставників органів влади. 

Рішенням Європейського суду від 26 липня 2012 року у справі 
«Василь Іващенко проти України» (заява № 760/03) визнано неза
безпечення державними органами можливості засудженим отри
мати із матеріалів справи щодо них копії документів, яких вони 
потребують для обґрунтування своєї заяви до Європейського суду. 
Такі дії є неправомірним втручанням у право заявників на звер
нення до Європейського суду, гарантоване статтею 34 Конвенції 
(індивідуальні заяви).

з огляду на повторну констатацію такого порушення у спра
вах проти України та на велику кількість подібних заяв, що пере
бувають у нього на розгляді, Європейський суд визнав системни
ми проблеми, які призводять до цього, та зазначив, що причиною 
такого порушення є відсутність чіткої процедури, яка надавала б 
ув’язненим можливість отримувати копії документів із матеріалів 
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їхніх кримінальних справ самостійно або за допомогою державних 
органів.

Схожим рішенням Європейського суду, яким констатовано 
порушення статті 34 Конвенції, є рішення від 07.11.2013 у спра
ві «Лобас проти України», заява № 21380/04. Європейський суд 
у цьому рішенні знову зазначив, що правова система України не 
забезпечує засуджених чітким та спеціалізованим порядком, що 
надає їм можливість отримувати копії документів зі справи після 
закінчення кримінального провадження. Також Європейський суд 
посилався на вищезгадане рішення від 26.07.2012 у справі «Василь 
Іващенко проти України», заява № 760/03.

 часто висновки Європейського суду у конкретній справі 
базуються на якості виконання Урядом попередніх вказівок Євро
пейського суду щодо вжиття тимчасових заходів в інтересах сто
рін чи в інтересах належного здійснення провадження у справі, 
наданих на підставі правила 39 Регламенту Європейського суду. 
Кількість тимчасових заходів, застосованих Європейським судом, 
увесь час зростає, що призводить до все більшої його завантаже
ності. Саме тому вищезгадана Ізмірська декларація привітала по
ступ у практиці застосування тимчасових заходів Європейським 
судом та ще раз нагадала, що Європейський суд не є апеляційним 
судом щодо справ про імміграцію чи судом четвертої інстанції, 
а розгляд запитів про застосування тимчасових заходів повинен 
здійснюватися у повній відповідності із принципом субсидіарнос
ті, та що такі запити повинні ґрунтуватися на оцінці фактів і об
ставин конкретної справи із подальшим її швидким дослідженням 
і ухваленням рішень по суті. 

Невиконання Урядами державчленів Ради Європи таких при
писів є ухилянням від співпраці з Європейським судом та підриває 
авторитет Європейського суду. Наслідком такого невиконання є 
також встановлення Європейським судом порушення статей Кон
венції та більший розмір справедливої сатисфакції, присудженої у 
таких справах. 

Водночас Європейським судом було задоволено клопотання 
України про застосування правила 39 у розгляді справи «Україна 
проти Росії», заява № 20958/14. Європейський суд закликав Росій
ську Федерацію утриматися від здійснення будьяких заходів, що 
можуть поставити під загрозу життя чи здоров’я цивільного на
селення на території України загалом та Кримського півострова 
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зокрема. Однак Росія не дотрималася та продовжує недотримання 
зобов’язань за правилом 39. 

підсумовуючи все вищезазначене, можна зробити висновок, 
що сумлінне та ефективне виконання рішень Європейського суду 
є завданням, яке містить у собі чимало викликів і вимагає постій
ного вдосконалення як законодавства, так і його правозастосуван
ня і, найважливіше, становлення певного рівня правосвідомості 
юристів. 

Власне виконання рішень Європейського суду слід розуміти 
широко, тобто не тільки як виконання самих лише вказівок Єв
ропейського суду, але й забезпечення постійної відповідності на
ціонального законодавства та судової і адміністративної практик 
вимогам Конвенції. лише так можна гарантувати певний рівень 
реального дотримання прав людини в Україні і як наслідок – ство
рення підвалин сталої демократії. 

Україна, підтримуючи курс на впровадження європейських 
стандартів у всіх сферах суспільного життя, знаходиться в процесі 
невідворотних змін і все частіше використовує висновки Європей
ського суду для визначення певного критерію,певного показника 
якості, на які необхідно орієнтуватись. А останнім часом висно
вки Європейського суду використовуються і для кадрових рішень. 
прикладом цього є проект закону України «про очищення влади» 
(№ 4359а, зареєстрований 24.07.2014), який передбачає, що в рам
ках процесу очищення влади перевірки проводитимуться в тому 
числі щодо осіб, «чия дія чи бездіяльність призвели до порушення 
прав людини та основоположних свобод, визнаних рішенням Єв
ропейського суду з прав людини». Усвідомлення державними ор
ганами важливості рішень Європейського суду сприятиме належ
ному гарантуванню прав людини і забезпеченню довгострокової 
ефективності системи юстиції. 

Література:
1. Закон України від 17.07.1997 № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого про-
токолу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» // Відомості Верховної 
Ради України, 1997, № 40, ст. 263;

2. Дебора Форст. «Виконання рішень Європейського суду з прав людини» 
(переклад з англ.) [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.
icl-journal.com/download/f1527ce403500a9ec58b8269a9a91471/icl_thesis_
vol_7_3_13.pdf;



33

3. Нагляд за виконанням рішень та ухвал Європейського суду з прав лю-
дини. 7-мий щорічний звіт Комітету міністрів Ради Європи (переклад з 
англ.). – 2013. – Council of Europe, March 2014. – С. 9.

4. Правила Комітету міністрів Ради Європи щодо нагляду за виконанням 
рішень Європейського суду та умов дружнього врегулювання (переклад 
з англ.).  – [Електронний ресурс].  – Режим доступу: https://wcd.coe.int/
ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec%282006  %29964/4.4&Language=lanEnglish
&Ver=app4&Site=COE&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=F
FBB55&BackColorLogged=FFAC75; 

5. Закон України від 23.02.2006 №  3477-IV «Про виконання рішень та за-
стосування практики Європейського суду з прав людини»  // Відомості 
Верховної Ради України, 2006, № 30, ст. 260;

6. Тимчасова спеціальна комісія  з перевірки суддів судів загальної 
юрисдикції  // Офіційний веб-сайт Вищої ради юстиції України.  – 
[Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://www.vru.gov.ua/
add_text/30/

7. «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» // Офіційний сайт 
офісу Ради Європи в України. -[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://coe.kiev.ua/projects/cjr.html;

8. Наказ Міністерства юстиції України від 18.04.2014 № 670/5 «Про затвер-
дження Положення про Комісію з питань державної політики у сфері 
виконання кримінальних покарань».  – [Електронний ресурс].  – Режим 
доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0457-14.

О. К. Вишняков
завідувач кафедри права Європейського Союзу та порівняльного 

правознавства Національного університету  
«Одеська юридична академія»,

доктор юридичних наук, професор 

НАДНАЦІОНАЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО  
СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ: ПРАВОВІ ОЗНАКИ

Анотація
Вишняков О. К. Наднаціональна юрисдикція Європейського суду з прав 

людини: правові ознаки. – Стаття.
У статті відображено специфічні ознаки наднаціональності, яким від

повідає Європейський суд з прав людини. при цьому визначається основна 
ознака – спроможність вирішувати спори між недержавним (невладним, при
ватним) суб’єктом та державою, що випливають з внутрішньодержавних пра
вовідносин.

Відмічається, що наднаціональність як правове явище (в т.ч. в аспекті 
юрисдикції ЄСпл) не може мати абсолютного визначення, – можна говорити 
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лише про певну ступінь наднаціональності, про наявність або відсутність тих 
чи інших її рис та про їх «обсяг», в залежності від об’єкта або функції, що 
розглядаються.

Ключові слова: наднаціональність, правові ознаки, юрисдикція, Європей
ський суд з прав людини

Аннотация
Вишняков А. К. Наднациональная юрисдикция Европейского Суда по 

правам человека: правовые признаки. – Статья.
В статье отражены специфические признаки наднациональности, которым 

отвечает Европейский суд по правам человека. при этом отмечается основной 
признак – способность решать споры между негосударственным (невластным, 
частным) субъектом и государством, вытекающие из внутригосударственных 
правоотношений. Отмечается, что наднациональность как правовое явле
ние (в том числе в аспекте юрисдикции ЕСпч) не может иметь абсолютного 
определения, – можно говорить лишь об определенной степени наднацио
нальности, о наличии или отсутствии тех или иных ее черт и об их «объеме», 
в зависимости от рассматриваемых объекта или функции. 

Ключевые слова: наднациональность, правовые признаки, юрисдикция, Ев
ропейский суд по правам человека.

Summary
Vyshniakov O. K. Supranational jurisdiction of the European Court of 

Human Rights: legal aspects. – Article.
The article reflects the specific features of supranationality, which corresponds 

to the European Court of Human Rights. It is noted the main feature – the ability 
to resolve disputes between the state and nonstate (nonpowerfull, private) entity 
arising from domestic legal relations. It is noted that the supranationality as a legal 
phenomenon (including in terms of the jurisdiction of the ECHR) can not have an 
absolute definition – it can only talk about a certain degree of supranationality, the 
presence or absence of certain of its features, and their «volume», depending on the 
subject or functions that are considered. 

Keywords: supranationality, legal features, jurisdiction, the European Court of 
Human Rights

Феномен наднаціональності у праві останнім часом привертає 
до себе все більше уваги. На практиці він проявляється на глобаль
ному та регіональному рівнях. Так, на глобальному рівні ми бачи
мо різке зростання ролі та поширення сфери впливу права Світової 
організації торгівлі, – прояв наднаціональності тут має місце через 
квазісудові функції органу СОТ з розгляду торговельних спорів 
(Dispute Settlement Body – DSB). На регіональному рівні спостері
гається зростання інтеграційних об’єднань, таких як НАФТА, Мер
косур, Митний союз ЄврАзЕС та ін. завершеною моделлю серед 
них зазвичай називають Європейський Союз.
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практика все частіше приводить до необхідності застосуван
ня міжнародноправових форм та інструментів для інвазії у від
носини, що виникають в рамках національного правового поля, з 
метою досягнення певної правової мети універсального характе
ру – лібералізації економічних відносин, охорони довкілля, захис
ту прав людини. Таке явище, що його йменують як наднаціональ
ність, відображає об’єктивні процеси заміни (точніше – заміщення) 
національних структур та правових механізмів владними струк
турами та механізмами, що стоять «над» ними, заради реалізації 
спільних інтересів. це є також відображенням перспективних про
цесів заміщення суб’єктів цих спільних інтересів, іх бенефіціарів – 
замість держав – регіони, народи та окремі індивіди. 

Найбільш рел’єфно феномен наднаціональності проявляєть
ся в організаційному аспекті. Наднаціональні організації можуть 
мати з точки зору компетенції універсальний характер, тобто інте
грувати держави як такі з усією їх компетенцією, але якщо це ін
теграційне об’єднання, – його рішеннями у його сферу регулюван
ня входить лише певна частина компетенції інтегрованих держав, 
причому можливо на різних рівнях – виключна, змішана, коорди
наційна, – решта компетенції залишається за державамичленами, 
але при тому й вона не гарантується від інтегрування у майбутньо
иу. Варто відзначити, що не всі угруповання, інституції чи інші ор
гани наднаціонального характеру переслідують інтеграційну мету. 
це стосується й права, що створюється такими угрупованнями, їх 
інституціями та іншими органами. Интеграційне право – це лише 
один з проявів наднаціонального права.

Важливим організаційним елементом наднаціональних угру
повань виступають їх судові (або квазісудові) структури, які, та
ким чином, теж підпадають під визначення «наднаціональних». 
У якості прикладу зновтаки можна навести Європейський Союз, 
зокрема його інститут – Суд ЄС як судову систему.

Щодо юрисдикції Європейського суду з прав людини, то вона 
має певні ознаки, котрі не охоплюються ані національною юрис
дикцією, ані юрисдикцією міжнародною. Але при цьому за допомо
гою міжнародноправових та національноправових інструментів 
вона забезпечує захист фізичної чи юридичної особи у правовідно
синах з державою, причому не тільки (і не стільки) із «зовнішньо
правових» та універсальних питань, та відносин з іноземним еле
ментом, а й тих, що є предметом внутрішньонаціональної правової 
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сфери (справи зі спорів внутрішньодержавного характеру суттєво 
переважають за кількістю). 

Ознаки наднаціональної юрисдикції мають специфіку сто
совно загальних ознак наднаціональності як правового явища або 
наднаціональних структур, які визначалися в літературі [1; 2; 3; 4; 
5]. Так, наприклад, було запропоновано три положення стосовно 
наднаціональних судових органів, [6, P.16], на базі яких варто про
аналізувати певні наднаціональні ознаки перше положення являє 
собою ідеологічне підґрунтя та його реалізацію. друге – це консти
туційна основа наднаціонального суду (зокрема, стосовно ЄСпл – 
це Конвенція, Статут Ради Європи, Регламент Суду), яка включає в 
себе елементи: створення Суду (національна репрезентація, націо
нальна селекція суддів та національний контроль за іх діяльністю); 
доступ до суду (держави та інші особи); юрисдикція (обов’язкова, 
ad hoc, її межі); рішення (зобов’язуючий характер, засоби виконан
ня). Третє положення – практика суду, відображає наднаціональ
ний характер через елементи справи: 1) юрисдикція (прийнятна 
чи неприйнятна сторонами; наявність «компетенції компетенції», 
тобто можливості та спроможності суду визначати свою власну 
юрисдикцію); 2) сторони в суді (держави, неурядові організації або 
групи осіб, індивіди); 3) диспозиція (на захист чи проти держав); 
4) неупередженість суддів: незалежність (визначається значною мі
рою модусом комплектування суддівського корпусу), голосування 
суддею проти «своєї» держави як сторони спору; 5) виконання рі
шень (точніше – ступінь виконуваності, ефективність рішень). 

час показав, що ЄСпл поступово прийшов до рівня тих іде
алів, які висловлювалися при його заснуванні. Так, спочатку пе
редбачався наднаціональний потенціал «справжнього, міцного» 
Суду – обов’язковість рішень та особливий характер справ – за
хист прав людини, можливіть принести скаргу проти держави. за 
підсумками гаагського конгресу 1948 р. передбачалося inter alia 
право громаданина на скаргу до створеного за задумкою Конгресу 
Верховного Суду Справедливості у зв’язку з порушенням хартії 
про права людини [7]. Можливість для індивіда звертатися до не
залежної міжнародної владної інституції вважалося створенням 
«нового європейського правового порядку» та розглядалося як 
ознака наднаціонального статусу Суду [8, P.156157] та його суд
ді, який виносить рішення, що «осуджують національні уряди» 
[9, P.157]. Щоправда, деякі пропозиції мали досить радикальний 
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характер та залишилися нереалізованими. Так, наприклад, при 
обговоренні на Консультативній Асамблеї Ради Європи (1950 р.) 
проекту Конвенції з прав людини пропонувалося, щоби Суд з прав 
людини скасовував національні закони та декрети, що порушують 
Конвенцію [6, P.155]. 

хоча реалізація зазначених планів йшла поступово та послі
довно, у підсумку Конвенція сьогодні виглядає як певний комп
роміс між «ідеалами наднаціоналізму та реаліями суверенітету». 
Тим не менш, з позиції сьогодення можна спостерігати реалізацію 
вищезазначених очікувань, зокрема щодо поступового процесу до
пуску фізичних та юридичних осіб до можливості прямого звер
нення до Суду, – раніше вони могли безпосередньо звертатися 
лише до Комісії з прав людини, яка діяла на той час. 

Стосовно ЄСпл можна відзначити шляхом трактування 
ст.  1 додаткового («першого») протоколу до Конвенції значне 
розширення компетенції розглядати справи щодо права на майно. 
На прикладі ЄСпл видно, що Суд виступає в двох ролях: як арбітр 
при міждержавних спорах і як орган захисту у спорах особи про
ти держави. якщо раніше юрисдикція ratione personae визначалася 
згодою Сторони Конвенції або для кожної заяви до Суду або шля
хом загальної декларації, зараз такої згоди не потрібно. здійснив
ся перехід від обов’язкового представництва фізичної особи, яка 
звертається до Суду (вона мала лише право на викладення власної 
позиції перед Судом та право на безпосереднє відкликання заяви) 
до прямого звернення, – і це є свідченням подальшої тенденції до 
над національності, або, принаймні, – до більшого обсягу ознак 
над національності. 

Не можна не погодитись з тим, що міжнародний суд є «ви
мірювальним засобом» мінімального рівня наднаціональної інте
грації суверенних держав, хоча, безумовно, потрібні дослідження й 
інших, крім судових, структурчинників – міжнародних виконав
чих та парламентських утворень, а також національних зовнішніх 
політик [6, P. 170]. Наднаціональна юрисдикція є не тільки відпо
віддю на існування наднаціонального права, а й виступає у якості 
його генератора. В цьому контексті варто відзначити ЄСпл, який 
з самого початку планувався, як зазначено вище, у статусі надна
ціонального органа. ЄСпл не є підконтрольним або підзвітним 
будьякій структурі, в тому числі – Раді Європи, хоча й перебуває 
у правовому полі цієї міжнародної організації, тобто, його повно
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важення здійснюються напряму, без організаційної «прокладки» з 
боку РЄ (або будьякої іншої, в т.ч. міжнародної, структури). 

Наднаціональні ознаки регулювання має ст. 55 Конвенції, яка 
містить положення про неможливість для Сторін через інші, крім 
Конвенції, існуючі між ними договори, конвенції, декларації звер
татися за розглядом спору, що виникає внаслідок тлумачення або 
застосування Конвенції, засобами врегулювання спорів, не перед
баченими Конвенцією. це означає для державсторін Конвенції, по 
суті, обов’язкову юрисдикцію, яка здійснюється шляхом відмови 
від права на звернення до альтернативної міжнародної юрисдикції 
та, відповідно, альтернативних способів врегулювання спорів. 

В умовах інтеграційного об’єднання створення інститутів 
та органів здійснюється за рахунок трансферу повноважень. Але 
створення ЄСпл не супроводжувалося трансфером юрисдикції за 
рахунок державсторін ЄКпл. хоча межі юрисдикції ЄСпл визна
чаються Конвенцією, Суд самостійно визначає юрисдикцію в за
даних йому напрямах (наприклад, personae materiae).

до ознак наднаціональності можна також віднести те, що про
понування кандидатів у судді ЄСпл державамиучасницями Кон
венції та їх обрання суддями парламентською Асамблеєю РЄ не 
пов’язується з громадянством, «національністю», – тобто належ
ністю до тієї чи іншої держави (такий зв’язок регламентувався у 
Конвенції колишньою ст. 38 – («не може бути двох суддів однієї на
ціональності») до набрання чинності протоколом № 11 до Конвен
ції). до цих ознак можна віднести й відсутність прямого контролю 
держав за виборами суддів та винесення рішення про звільнення 
судді більшістю голосів суддів ЄСпл (більшість у дві третини – ст. 
23 Конвенції). до ознак можна зарахувати й те, що при одноособо
вій процедурі розгляду суддя не може розглядати заяву проти тої 
держави, від якої його було обрано (ст.26 (3) Конвенції).

Наднаціональні тренди проявляються при аналізі змін до Кон
венції, які стосуються розгляду справ у Суді. Так, ст. 30 Конвенції 
передбачає відмову від розгляду справи в палаті на користь Ве
ликої палати: якщо справа, яку розглядає палата, порушує істот
ні питання щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї, або 
якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може мати наслідком 
несумісність із рішенням, постановленим Судом раніше, палата 
може в будьякий час до прийняття свого рішення відмовитися від 
розгляду справи на користь Великої палати, «якщо жодна зі сторін 
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у справі не заперечує проти цього» (виділено мною – О.В.). Разом 
з тим, ст. 3 протоколу № 15 до Конвенції передбачає виключення 
останнього застереження [10]. це означатиме, після набрання про
токолом чинності, неможливість для державучасниць Конвенції 
впливати на це питання розгляду справи, що, своєю чергою, підви
щує рівень незалежності Суду від держав, які його сформували, та 
суддів – від держав, які їх делегували. 

Тим же протоколом № 15 передбачено наступне доповнення 
до преамбули Конвенції: «підтверджуючи, що на Високі договірні 
Сторони покладено у відповідності до принципу субсидіарності га
рантувати дотримання прав та свобод, визначених у цій Конвенції 
та протоколах до неї, і що діючи таким чином вони користуються 
свободою розсуду під контрольною юрисдикцією («контролем» – 
за французькою версією тексту протоколу – О.В.) Європейського 
суду з прав людини, заснованого цією Конвенцією». Отже, перш за 
все, на конвенційному рівні закріплюється принцип субсидіарнос
ті, який був сформований та відображався тільки практикою Суду. 
цей принцип є важливішою ознакою наднаціонального регулю
вання, оскільки в умовах такого регулювання за державами має, 
так чи інакше, завжди залишатися певне (того чи іншого обсягу) 
коло повноважень, які не є «трансферабельними» (принаймні, на 
певний момент). Варто при цьому також зазначити, що принцип 
субсидіарності є базовим в діяльності такої наднаціональної орга
нізації як Європейський Союз.

подруге, з практики Суду [11] до конвенційного тексту пе
ренесено принцип (доктрину) «мargin of appreciation» (межі розсу
ду), згідно з якою державиучасниці Конвенції мають певний обсяг 
свободи в застосуванні Конвенції та у відповідному регулюванні 
власної діяльності. при цьому зазначена «свобода» не поширюєть
ся на національні суди при розгляді ними питань Конвенції, що 
виникають у їх власних державах, хоча, тим не менш, національні 
суди у своїх рішеннях можуть спиратися на демократичні засади 
виборних національних органів. В даному випадку йдеться фак
тично про конвенційне відображення принципу розподілу компе
тенції на субсидіарних засадах між наднаціональною структурою 
(ЄСпл) і національною державою (що, зновтаки, є базовою заса
дою такої загальновизнаної «зразкової» наднаціональної структу
ри як ЄС).
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потретє, на конвенційному рівні закріплено здійснення функ
ції контролю Суду стосовно регулювання питань Конвенції в на
ціональних державах, тобто, наднаціонального судового контролю.

динаміка розвитку положень Конвенції відкриває й інші над
національні риси. Так, згідно з протоколом № 16 до Конвенції [12] 
«…вищі суди та трибунали Високої договірної Сторони …можуть 
звертатися до Суду за наданням рекомендаційних висновків з 
принципових (виділено мною – О.В.) питань інтерпретації або за
стосування прав і свобод, визначених Конвенцією та протоколами 
до неї». при цьому кожна Сторона має шляхом декларації визна
чити суди чи трибунали, уповноважені на такі звернення, та у по
дальшому змінювати цю декларацію. 

Отже, після набуття чинності протоколом, має запроваджу
ється, у певному сенсі, порядок так званих «преюдиційних запи
тів» національних судів та «прелімінарних рішень», – порядок, що 
існує в рамках процесуальних процедур Суду ЄС (ст. 267 договору 
про функціонування Європейського Союзу [13]). Відмінністю у ви
падку ЄСпл виступає те, що його висновки для національних су
дів не будуть обов’язковими. Особливо варто відзначити ще одну 
відмінність: йдеться тільки про принципові питання тлумачення 
та застосування правових норм. хоча національний суд чи трибу
нал звертається з запитом тільки у контексті справи, яка ним роз
глядається (п. 2 ст. 1 протоколу № 16), йдеться про можливість 
запитів та відповідей абстрактного характеру та про можливість 
формування «портфелю» роз’яснень принципового, загального 
характеру, які можуть застосовуватися у судовій практиці щодо 
невизначеного кола справ. це демонструє, своєю чергою, тенден
цію до «абстрактного» підходу ЄСпл при розгляді ним справ та 
розширення можливостей ЄСпл щодо запровадження державами
учасницями Конвенції заходів загального характеру, зокрема, за
ходів щодо зміни чи доповнення національного законодавства. 

це у певній мірі йде всупереч доктринальному підходу, згід
но з яким «абстрактний» контроль з боку ЄСпл є неможливим. 
Так, С. п. Маврин, презентуючи таку позицію, зауважив, що «… 
діючи в процесі конкретного нормоконтролю при розгляді індиві
дуальних скарг Суд (ЄСпл – О.В.) не вправі давати національному 
законодавцю будьякі імперативні розпорядження про прийняття 
якихось загальних заходів, що мають юридичне значення в аспекті 
внесення змін в його правову систему» [14, C. 67]. 
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Контроль щодо тлумачення положень Конвенції у державах
учасницях має стати, після набуття чинності протоколом № 16, 
логічним доповненням існуючого опосередкованого контролю на 
рівні норм права, який можна охарактеризувати як абстрактний 
контроль, коли йдеться про «пілотні» рішення Суду щодо зако
нодавчих заходів, які повинна прийняти держава, і коли Суд стає 
співучасником нормотворчого процесу в рамках внутрішнього на
ціонального законодавства. хоча безпосередній контроль здійснює 
інший орган з наднаціональними повноваженнями – Комітет Мі
ністрів Ради Європи, – він, по суті, діє у тісній зв’язці з Судом, що 
опосередковано надає останньому також ознак наднаціонального 
«контролера» (наприклад, в тому, що стосується консультативних 
висновків на запит КМ – ст. 47 Конвенції). 

запроваджена в ЄСпл процедура винесення «пілотних» рі
шень є чітким проявом тенденції до абстрактного нормоконтролю, 
оскільки йдеться про розв’язання «структурних або системних про
блем та інших дисфункцій». ЄСпл зауважив, що у своїй пілотній 
постанові він визначає характер структурної або системної пробле
ми або іншої дисфункції, як встановлених, а також тип заходів щодо 
захисту, які договірна держава повинна запровадити на національ
ному рівні в силу постановлюючих положень рішення (правило 61 
(3) Регламенту ЄСпл [15]). Отже, Суд визначає тип заходів, тобто, 
чи мають вони бути індивідуальними або загальними (серед остан
ніх є й заходи щодо змін та доповнень до законодавства. 

ЄСпл виступає як наднаціональний орган правосуддя, роз
глядаючи скарги (заяви) будьяких осіб, в тому числі іноземних, 
на дії (бездіяльність) держави, незалежно від згоди відповідної 
державиучасниці ЄКпл на розгляд даної справи і незалежно від 
позиції судді, делегованого від цієї держави.

Варто відзначити також автономну природу термінів та по
нять у практиці ЄСпл, зокрема концепції власності в розумінні 
Конвенції [16, C. 33]. практика ЄСпл свідчить про самостійне ро
зуміння власності за Конвенцією: набута власність, власність, що 
підпадає під дію законних сподівань, оскільки вони є достатньо 
встановленими, та власність, що є встановленою у зв’язку із існу
ванням права на реституцію. практика ЄСпл долучила до від
носин власності, зокрема: бізнес та професійні інтереси; спадкові 
права та правонаступництво; борги при зверненні вимоги на певне 
майно; права та інтереси акціонерів [16, C.33,40]. Отже відображен
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ням наднаціонального характеру є також наявність в ЄСпл влас
них, «автономних» підходів до категорій та понять, що існують в 
національних правових системах та у правових сім’ях, причому ці 
підходи носять, так би мовити, «експансіоністський» характер.

Відображенням наднаціонального характеру Суду є його не
залежність. Вона проявляється, зокрема, у тому, що Суд самостійно 
приймає свій Регламент. Варто відзначити, що державиучасниці 
ЄКпл, включно й Україна, практично не мають навіть колектив
них важелів контролю за ЄСпл, хоча це, можливо, слід пояснити 
специфікою судових структур як таких, які мають бути незалеж
ними. з іншого боку, практика ЄС демонструє такі механізми на 
індивідуальному та колективному рівнях (процедури прийняття 
рішень інститутами ЄС, в т.ч. такі, що потребують в певних ви
падках одностійності голосування, а також спеціальні процедури 
контролю (наприклад, за здійсненням Європейською комісією де
легованих «імплементаційних» нормотворчих повноважень [17]).

до суттєвих ознак наднаціональності можна віднести й 
обов’язковість виконання рішень Суду державамиучасницями 
Конвенції. 

Серед ознак наднаціонального характеру юрисдикції, на наш 
погляд, варто виділити принципову ознаку, якій відповідає ЄСпл, 
а саме – спроможність вирішувати спори між недержавним (не
владним, приватним) суб’єктом та державою, що випливають з 
внутрішньодержавних правовідносин. 

Нарешті, на наш погляд, наднаціональність як правове явище 
(в т.ч. в аспекті судової юрисдикції ЄСпл) не може мати абсолют
ного визначення, – можна говорити лише про певну ступінь над
національності, наявність або відсутність тих чи інших її ознак та 
про їх певний кількісний та якісний обсяг. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация
Зелинская Н. А. Европейские традиционные ценности сквозь призму 

практики Европейского суда по правам человека. – Статья.
В статье рассматривается понятие традиционных европейских ценнос

тей как важнейшего элемента религиозной идентичности европейских на
родов. Широкое использование термина «европейские ценности» не при
дает согласованности содержанию этого понятия. К числу «негативных» 
традиционных ценностей все чаще стали относить религиозное мировоззре
ние, требуя установления запрета на его публичное проявление. достаточно 
часто можно встретиться с трактовкой европейских ценностей как прими
тивно понимаемых либеральнодемократических воззрений, основанных на 
принципах культурного релятивизма и агрессивного секуляризма. Выходя за 
пределы сугубо правовых рамок, понятие утрачивает необходимую для на
учной категории определенность. В юридической науке такая ситуация весь
ма опасна, поскольку юридическая доктрина имеет непосредственное влия
ние на практику правоприменения, и позиция воинствующих секуляристов 
может принимать форму правового решения. В вопросах правовой защиты 
традиционных религиозных европейских ценностей заметна некоторая непо
следовательность европейской юриспруденции. Тем не менее, цивилизацион
ная значимость многих решений Европейского суда относительно обеспече
ния свободы вероисповедания представляется неоспоримой. 

Ключевые слова: европейские ценности, традиционные ценности, секуля
ризм, постсекулярное общество, Европейский суд по правам человека.

Анотація
Зелінська Н. А. Європейські традиційні цінності крізь призму практи-

ки Європейського суду з прав людини. – Стаття.
У статті розглядається поняття традиційних європейських цінностей як 

найважливішого елемента релігійної ідентичності європейських народів. 
Широке використання терміну «європейські цінності» не надає узгодженос
ті змісту цього поняття. до числа «негативних» традиційних цінностей все 
частіше стали відносити релігійний світогляд, вимагаючи встановлення за
борони на його публічний прояв. досить часто можна зустрітися з тракту
ванням європейських цінностей як поглядів, що примітивно розуміються як 
ліберальнодемократичні, засновані на принципах культурного релятивізму 
й агресивного секуляризму. Виходячи за межі суто правових рамок, понят
тя втрачає необхідну для наукової категорії визначеність. У юридичній науці 
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така ситуація дуже небезпечна, оскільки юридична доктрина має безпосеред
ній вплив на практику правозастосування, і позиція войовничих секуляристів 
може приймати форму правового рішення. У питаннях правового захисту тра
диційних релігійних європейських цінностей, помітна деяка непослідовність 
європейської юриспруденції. Тим не менш, цивілізаційна значущість багатьох 
рішень Європейського суду щодо забезпечення свободи віросповідання пред
ставляється незаперечною. 

Ключові слова: європейські цінності, традиційні цінності, секуляризм, 
постсекулярне суспільство, Європейський суд з прав людини.

Summary
Zelinska N. A. European traditional values through the prism of the practice 

of the European Court of Human Rights. – Article.
The concept of the traditional European values as an important element of 

religious identity of European peoples is discussed in the article. The widespread 
use of the term «European values» does not provide with consistency of the content 
of this notion. Among the «negative» traditional values, the religious worldview is 
increasingly often named along with the demand to prohibit its public manifestation. 
Increasingly often one can find the interpretation of European values as primitively 
understood liberaldemocratic views, based on the principles of cultural relativism 
and aggressive secularism. going beyond the purely legal framework, the notion 
loses its certainty, which is necessary for any scientific category. In legal science, 
such situation is dangerous, as legal doctrine has a direct impact on the practice of 
law enforcement, and the position of the militant secularists can take the form of 
legal decisions. Regarding the matters of legal protection of the traditional religious 
European values, some inconsistency of European jurisprudence is observed. 
Nevertheless, the civilizational significance of many decisions of the European 
Court on ensuring the freedom of religion seems undeniable.

Keywords: European values, traditional values, secularism, postsecular society, 
European Court of Human Rights.

В 2013 году христиане всего мира торжественно отметили 
1700летие издания Миланского эдикта. «В 313 году в Медиолане 
состоялось совещание Константина Великого и лициния, на кото
ром от имени двух августов был принят Миланский эдикт. Если 
до этого христиан гнали и истребляли, они могли существовать 
лишь в катакомбах и глухом подполье, то благодаря Миланскому 
эдикту христиане впервые, наравне с язычниками, получили право 
открыто исповедовать и проповедовать свою веру, строить храмы, 
открывать монастыри и школы. Огромным достижением констан
тиновской эпохи стало признание церкви в качестве полноценно
го участника общественных процессов, позволившее ей не только 
свободно устраивать свою внутреннюю жизнь, но и оказывать су
щественное влияние на жизнь государства и общества <…>. прин
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цип свободы совести, провозглашенный в Миланском эдикте, лег 
в основу нового отношения власти к подданным. за шестнадцать 
веков Миланский эдикт предвосхитил то, что в полной мере ста
ло возможным только в хх веке, после столетий войн и дискри
минации. В целом ряде международных документов, положенных 
в основу современного мирового права (таких как, например, 
«Международный билль о правах человека», «Европейская кон
венция о защите прав человека и основных свобод») свобода ис
поведовать свою веру и жить в соответствии с ней – главная идея 
эдикта – постулируется как одна из важнейших свобод человече
ской личности», – так описывает это событие Митрополит Волоко
ламский Илларион (Алфеев) [1]. 

Европейский суд по правам человека призван принимать 
сложнейшие политикоправовые решения в условиях радикали
зации процессов секуляризации в постсекулярном обществе [2]. 
В этой связи А. Кырлежев пишет: «правовые нормы – как наци
ональные, так и международные – призваны быть регуляторами 
историческиконкретного «положения общественных дел», то есть 
работать, так сказать, на стыке идеала и реальности. Ни законы 
хаммурапи, ни каноны Трулльского собора в нынешнем европей
ском правовом контексте, то есть в сфере ответственности ЕСпч, 
не имеют юридической силы. В этой сфере действует Европейская 
конвенция – норматив, которому лишь несколько десятков лет. 
Этот норматив никто не оспаривает. И все же это исторически 
определенный норматив. Его правоведческая и правоприменитель
ная (судебная) интерпретация при необходимости предполагает 
учет нынешней общественной конфигурации (конфигураций), ибо 
смысл правового регулирования в «светском обществе» состоит в 
урегулировании религиозного и мировоззренческого многообра
зия… право, а точнее правосознание, при необходимости связано 
не только с «реальной жизнью», которую оно призвано регулиро
вать посредством своих специфических инструментов, но также и 
с той «идеологией», в соответствии с которой строится жизнь того 
или иного общества/сообщества» [3, с. 235]. 

Вопрос о традиционных ценностях, лежащих в основе меж
дународных прав человека, породил острую научную и полити
ческую дискуссию. В предварительном исследовании по вопросу 
о поощрении прав человека и основных свобод путем более глу
бокого понимания традиционных ценностей человечества, подго
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товленном докладчиком редакционной группы Консультативного 
комитета Совета по правам человека В. Карташкиным, справедли
во обращается внимание на то, что по своей природе мир плюра
листичен и содержит множество конкурирующих моделей челове
ка, которые выражаются в системе ценностей различных культур, 
религий, цивилизаций. В каждой цивилизации особая роль при
надлежит религии. Многие правовые установления неотделимы 
от религиозных учений. Религия зачастую выступает в качестве 
доминирующего элемента культуры [4]. 

В то же время сторонники агрессивного секуляризма к числу 
«негативных» традиционных ценностей стали относить религиоз
ное мировоззрение, требуя, в том числе в международных судах, 
прямого или косвенного запрета на его публичное проявление. 
Распространились взгляды, согласно которым секуляризм духов
ной сферы общества рассматривается как неотъемлемый элемент 
«европейских ценностей». 

Все чаще можно встретиться с трактовкой европейских ценно
стей как примитивно понимаемыми либеральнодемократическими 
воззрениями, основанными на принципах культурного релятивиз
ма и агрессивного секуляризма. при этом такие ложно интерпре
тируемые «европейские ценности» противопоставляются тради
ционным духовным ценностям, лежащим в основе европейской 
цивилизации. 

В Резолюции 16/3 «поощрение прав человека и основных сво
бод благодаря более глубокому пониманию традиционных ценно
стей человечества», принятой Советом по правам человека 24 мар
та 2011 года, подчеркивается, что «все культуры и цивилизации в 
своих традициях, обычаях, религиях и верованиях имеют общий 
набор ценностей, принадлежащих всему человечеству, и что эти 
ценности вносят важный вклад в развитие норм и стандартов в об
ласти прав человека» [5]. Существует ошибочная тенденция при
равнивать культурное разнообразие к культурному релятивизму. 
Эксперты ООН отмечают, что «всестороннему поощрению и за
щите культурных прав препятствует представление о том, что они 
способствуют культурному релятивизму, тем самым подрывая 
универсальность прав человека» [6]. Вопреки целям основателей 
этой теории, культурный релятивизм вызвал всплеск морального 
нигилизма. В последнее время релятивистский взгляд на мораль 
занимает все более прочные позиции. «представление об отно
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сительности добра и зла породило культуру крайнего индивиду
ализма, в которой ломка правил становится в некотором смысле 
единственным правилом…», – пишет Ф. Фукуяма [7, c. 23]. «ли
беральная ценность терпимости медленно, но верно мутировала в 
убежденность, что в принципе не существует рациональных осно
ваний для моральных или этических суждений» [8, c. 164]. 

Свойство религии как «доминирующего элемента культуры» 
в значительной мере проявляет себя в европейской коллективной и 
индивидуальной идентичности. Важные юридические, историче
ские и философские аспекты культурной и религиозной идентич
ности рассматриваются в книге К. Кардиа «Европейская религи
озная и культурная идентичность: вопрос о распятии профессора 
церковного права Римского университета» [9]. 

История показала, что религия не только не отмирает, но про
должает существовать и даже переживает периоды возрождения. 
Более того, в условиях ее активного вытеснения и подавления ре
лигия обнаруживает новую силу и способность привлекать умы и 
сердца людей [10]. 

С октября 2001 года, когда известный современный философ 
ю. хабермас в своей знаменитой речи «Вера и знание» провозгла
сил наступление постсекулярной эпохи, понятие постсекуляризма 
получило широкое признание и развитие. ю. хабермас привет
ствует усиливающееся присутствие «сакрального/религиозного» в 
публичной сфере. Это общество уже нельзя назвать секулярным, 
а скорее постсекулярным. Он убежден, что нам нужно преодолеть 
коммуникационный разрыв между «секулярной речью, доступной, 
по ее собственному пониманию, всем, и речью религиозной, зави
сящей от истин откровения», создав такое публичное простран
ство, которое обеспечило бы возможность коммуникации между 
всеми группами (верующими и неверующими) [11]. 

«На этом этапе существенный вклад в тему внес бывший тог
да главой Римскокатолической церкви папа Бенедикт XvI (йозеф 
Ратцингер), давно известный как крупный богослов, автор многих 
трудов об отношениях веры и знания, религии и светской науки. 
19 января 2004 года в Мюнхене состоялась личная встреча и бесе
да папы и хабермаса. То было довольно символическое событие: 
встреча двух ведущих представителей религиозного и секулярно
го сознания, как бы встреча двух сторон, двух полюсов постсеку
лярной парадигмы. далее оба партнера продолжили разработку 
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концепции, − пишет С. C. хоружий. − В сентябре 2006 года папа 
произносит известную Регенсбургскую речь «Вера, разум и уни
верситет», где говорит о «встрече между верой и разумом, между 
подлинным просвещением и религией», обсуждая один из эпизо
дов византийской истории XIv в. и солидаризируясь при этом с 
позициями византийской мысли. хабермас же в 2006 году публи
кует статью принципиального значения «Религия в общественной 
сфере», а в 2008 году следует его ответ на регенсбургскую речь. 
Этот диалог папы и крупнейшего светского философа − наглядная 
демонстрация постсекуляризма в действии, а в содержании их вы
сказываний раскрываются и сами принципы постсекулярного диа
лога. <…> Можно, однако, сразу заметить, что описанное развитие 
постсекуляризма на данном этапе отличается односторонностью, 
дисбалансом. В начинающемся постсекулярном диалоге позиции 
секулярного сознания представлял ю. хабермас и другие авто
ритетные авторы современной либеральной традиции; можно со
гласиться, что вкупе они представляли это сознание с достаточной 
полнотой. Религиозное же сознание было представлено никак не 
всей своей современной полнотой, а в основном одной формаци
ей, отвечающей католичеству (в небольшой мере был представлен 
также протестантизм). поэтому совершенно очевидно, что диалог 
должен существенно изменить свой формат, стать принципиально 
многосторонним, ибо в силу самой сути его участниками должны 
быть, вообще говоря, все религии и конфессии, все типы религиоз
ного сознания, присутствующие в сегодняшнем мире», – заключа
ет С. С. хоружий [12]. 

Б. Трейнор, утверждая, что в настоящее время наблюдается 
весьма знаменательный отход от «старой» модели либерального 
общества, заключает: «главная задача постсекулярного либераль
ного государства – стать объединяющим началом, пронизываю
щим все аспекты общественной жизни. Как и в случае «старого» 
секулярного либерального государства, «новое» постсекулярное 
либеральное государство продолжит сохранять нейтральное отно
шение к мировоззренческим вопросам, позволяя им сосущество
вать без взаимного вмешательства, но оно также будет стремиться 
искать связующие их нити» [13, с. 180]. Как пишет К. Штёкль, «ны
нешняя постсекулярная политическая философия является самым 
поздним продуктом совершенно определенной школы философ
ской мысли – политического либерализма»; «политическая фило
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софия выходит за пределы абстрактного представления о граждан
ском субъекте и начинает занимать многообещающую позицию 
в западной философской сфере, что позволяет и представителям 
православной точки зрения вступать с ней в конструктивный диа
лог относительно места и значения религии в условиях постсеку
лярной современности». по мнению К. Штёкль, «православное бо
гословие может многое привнести в эту современную дискуссию, 
и в результате некоторые разделительные линии между западной 
философской традицией и православием могут быть переосмыс
лены» [14]. 

В то же время как в западной, так и Восточной Европе на
блюдается активизация воинствующего секуляризма. Обратимся 
к словам одного из авторитетнейших и непоколебимых борцов с 
тоталитаризмом хх столетия – папы Римского Иоанна павла II, 
который в книге «память и идентичность», опубликованной не
задолго до кончины и ставшей духовным завещанием понтифика, 
писал: «Народы центральной и Восточной Европы, несмотря на 
все изменения, навязанные коммунистической диктатурой, сохра
нили свою идентичность, а отчасти даже способствовали ее укре
плению. Отстаивание своей национальной идентичности стало для 
них борьбой за выживание. Сегодня обе части Европы – западная 
и восточная – снова сближаются. Это явление, позитивное само 
по себе, не лишено риска… В период самообороны перед лицом 
натиска со стороны марксистского тоталитаризма эта [восточная] 
часть Европы прошла путь духовного созревания, благодаря чему 
определенные существенные для человеческой жизни ценности 
оказались менее девальвированы, чем на западе. Например, там 
еще живо убеждение, что Бог является верховным гарантом досто
инства человека и его прав. В чем же риск? В некритичной уступ
чивости негативным влияниям культурных образцов, распростра
няемых на западе. для центральной и Восточной Европы, где эти 
тенденции могут стать своего рода «культурной экспансией», та
кое положение представляет собой сегодня один из серьезнейших 
вызовов. думаю, что именно в этой сфере здесь ведется серьезная 
духовная борьба, от исхода которой будет зависеть облик той Ев
ропы, основы которой закладываются в начале этого тысячелетия 
<…> C одной стороны, запад постоянно демонстрирует действие 
евангелической закваски, но в то же время, с другой стороны, не 
меньшую силу проявляют течения, противоречащие евангелиза
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ции <…>. Не является ли это также новым образом тоталитаризма, 
прикрываемого видимостью демократии?» – задавался вопросом 
Иоанн павел II [15].

Организованный совместно парламентариями от Европей
ской Народной партии, фракции Европейских Консерваторов и Ре
формистов и католической Комиссией Епископских Конференций 
ЕС семинар, проходивший 2 октября 2012 года в Брюсселе, собрал 
несколько сотен участников, которые задались вопросом о том, яв
ляются ли умножающиеся с каждым годом в странах ЕС случаи 
оскорбления верующих, богохульства, принуждения к греховным 
действиям, антиклерикальной истерии в прессе цепью простых 
совпадений или за всем этим стоит сознательное движение поли
тических и общественных структур, направленное на маргинали
зацию и дискредитацию христианства. Многочисленные примеры 
и статистические данные, собранные в докладе М. Кюглера (Ав
стрия), свидетельствуют о том, что антихристианские тенденции в 
Европе принимают опасные масштабы и представляют уже сейчас 
реальную угрозу свободе совести и правам человека. Вместе с тем, 
вицепрезидент Итальянского парламента Р. Буттильоне отметил, 
что количество активных прихожан, еженедельно посещающих бо
гослужения в церквях Европы, постоянно растет. по его мнению, 
необходимо учитывать имеющийся разрыв между влиятельными 
меньшинствами, воздействующими на политические решения в 
ЕС, и молчаливым христианским большинством населения [16]. 

В демократическом обществе никем не оспаривается, что 
люди могут иметь разные убеждения и высказывать разные мнения 
по поводу того, что является моральным и что − аморальным: воз
можности такой дискуссии не ограничиваются, в том числе, когда 
они ведутся представителями разных культур. Столь чтимая ныне 
концепция культурного релятивизма обосновывает и поддержива
ет такую дискуссию. Однако радикально настроенные участники 
спора, вопреки возведенной ими в абсолют свободе слова, стран
ным образом утрачивают толерантность, когда свое мнение выска
зывают представители религиозного сообщества. Какие же слова в 
языке религиозном так остро раздражают радикальных секуляри
стов, что они готовы наложить запрет на свободу выражения своих 
убеждений верующими людьми – несомненным большинством че
ловечества? Вероятно, главным «раздражителем» становится сло
во «грех». Воинствующие секуляристы его не воспринимают. Это 
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их право. для них греха нет. Но они возмущены тем, что люди ре
лигиозные не исключили понятие «грех» из публичной дискуссии. 
Они его слышать не хотят, и публичное выражение религиозных 
взглядов на то, что грешно и что праведно − находится под неглас
ным, а иногда и гласным, запретом. Исключить из публичной по
лемики, «запретить» слово «грех» – в этом, по существу, состоит 
основное требование агрессивных секуляристов. 

Неприемлемость моральных запретов, исходящих от рели
гии, вынуждает отказываться от основы основ либеральной демо
кратии − свободы выражения своих убеждений. Острие нападок 
современных радикальных секуляристов направлено не против 
официального признания государственных религий, а против едва 
заметного нательного крестика на груди стюардессы: символ хри
стианства им нестерпимее формальных признаков официального 
совмещения религиозных и светских функций в государстве. 

поражает неискоренимая склонность воинствующих секу
ляристов к публичным оскорблениям верующих. К сожалению, 
иногда даже весьма известные научные работники считают свое 
мнение столь весомым, что требуют со стороны государства безо
говорочной официальной поддержки своего материалистического 
мировоззрения, забывая, что монополия любой идеологии явля
ется формой тоталитаризма и ведет к диктатуре. В науке юриди
ческой такая ограниченность особенно опасна, поскольку юри
дическая доктрина имеет непосредственное влияние на практику 
правоприменения, и позиция воинствующих секуляристов может 
принимать форму правового решения. В постсоветских странах 
некоторые юристы, вошедшие в науку «в свете ленинских идей», 
сознательно или подсознательно остаются верными этим идеям и, 
прежде всего, тоталитарному способу мышления, высокомерно и 
безапелляционно присваивая себе интеллектуальное и моральное 
превосходство перед людьми религиозными. Между тем, подобная 
большевистской аргументация проявляемой нетерпимости весьма 
ограничена в своих интеллектуальных возможностях. Выше уров
ня характеристики религии как «опиума для народа» и «мракобе
сия» аргументы постсоветских материалистоватеистов зачастую 
не поднимаются: их новоявленный «научный атеизм», апеллирую
щий к либеральным ценностям, игнорирует авторитетное мнение 
многих видных представителей политического либерализма, заяв
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ляющих о возрастании роли и значимости религии в современном 
обществе и изучающих этот феномен. 

приведем еще одно высказывание причисленного к лику 
святых папы Иоанна павла II: «Трудно не заметить, что отвер
жение христа, принимая новые формы, все еще дает о себе знать. 
попрежнему проявляются признаки иной цивилизации, чем та, 
краеугольным камнем которой является христос, – цивилизации, 
которая если и не провозглашает официально атеизм, то наверняка 
руководствуется принципами позитивизма и агностицизма, при
зывая думать и действовать так, «как если бы Бог не существо
вал». Такое представление легко прочитывается в современной 
так называемой научной ментальности, в литературе и особенно 
в средствах массовой информации. жить так, «как если бы Бог не 
существовал», – значит ставить себя вне системы координат до
бра и зла, за пределами контекста ценностей, которых Он сам, Бог, 
является источником. человеку предлагают притязать на то, чтобы 
самостоятельно решать, что хорошо, а что плохо. И подобный под
ход популяризируется с разных сторон» [17].

Отрицание религиозных традиционных ценностей как объек
та государственной правовой защиты зачастую объясняется свет
ским характером государства. понятие «светское государство» не 
равнозначно понятию «секуляризированное общество». Светское 
государство определяется как «государство нецерковное, противо
положное государству клерикальному (clerical State) или теократи
ческому, в котором власть светская (мирская, гражданская) нахо
дится у главы церкви» [18, с. 124]. 

«Секуляризирование означает обмирщение, – пишет д. В. да
нилов. – Обмирщается то, что относится к религиозной вере и 
церкви. В ходе европейской истории секуляризации подверглись 
сначала духовное господство и церковные ценности, а затем так
же и религиозные надежды и идеи. Секуляризирование по воле 
церкви (saecularusatio) согласно «Codex Juris Canonici» есть 
«освобождение члена ордена, принявшего навеки монашеский по
стриг, от союза монастырской жизни и его возвращение в мир». 
Секуляризирование против воли церкви – это экспроприация ее 
собственности и урезание ее прав светскими властями. понятием 
секуляризация утверждается самостоятельность мира по отноше
нию к любой опеке со стороны церкви и религии» [18]. принято 
считать, что впервые в современном смысле термин «секуляризм» 
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встречается в предварительных переговорах по Вестфальскому 
миру 1646 года. «Французский посланник лонгевилль применил 
там термин seculariser в целях возмещения убытков, понесенных 
брандербургским курфюрстом изза перехода ряда его земель под 
юрисдикцию Швеции. Убытки восстанавливались за счет экспро
приации церковных фондов. Выбранное с дипломатической пред
усмотрительностью понятие оказалось оптимально подходящим, 
чтобы завуалировать подлинное положение вещей. Ф. Штенцпер 
реконструирует логику этимологических построений того време
ни следующим образом: в XvI в. слово siecle означает век, теоло
гически понимаемый как «этот мир», отсюда seculier значит «мир
ской, светский», что затем прилагается уже к церкви, например, 
seculariser un monastere. В то время как средневековое словоупо
требление под secularis понимает мирского человека, т. е. и миря
нина, и священника в миру, в отличие от связанного монашески
ми обетами religiosus, то теперь ими начинают обозначать резкое 
противопоставление духовного и светского» [19]. 

понятие «секулярное государство», понимаемое как государ
ство светское, не несет негативного смысла по отношению к рели
гии. «принцип светскости государства – это один из основополага
ющих принципов построения и функционирования современного 
правового государства в большинстве стран мира. Существующие 
многочисленные интерпретации принципа светскости государства 
свидетельствуют о том, что светскость – далеко не такая простая и 
однозначная категория, как может показаться на первый взгляд, – 
отмечает И. В. понкин. − <…> Существует множество подходов к 
определению содержания принципа светскости государства, но при 
этом нигде в мире (кроме государств с тоталитарными и авторитар
ными режимами) светский характер государства не истолковыва
ется как антирелигиозный или изоляционистсковнерелигиозный, 
направленный на изоляцию или разрушение национальных духов
ных традиций как части национальной культуры. понятие «свет
ский характер» не тождественно понятиям «антирелигиозный» или 
«атеистический» характер и не содержит указания на «равноуда
ленность государства от всех религиозных объединений» или во
обще какую бы то ни было удаленность [19, с. 78]. 

закрепление светского характера государства в националь
ном законодательстве, в конституциях происходит различными 
способами. Как правильно отмечает А. Ф. Мещерякова, одни стра
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ны (Франция и Россия) в текстах Основного закона прямо декла
рируют, что они являются светскими государствами. другие же, 
например Италия, ограничиваются перечислением отдельных ха
рактеристик, присущих государству светского типа, но при этом 
не называют себя таковыми. при таком неоднозначном положении 
религии в обществах определенные расхождения имеются и в по
нимании светскости как правовой категории, определяющей отно
шения власти с религиозными объединениями, а также с гражда
нами по вопросам вероисповедания [20, с. 7681]. 

ж. Боберо определяет светскость как характеристику госу
дарства, обеспечивающего полное равенство граждан в вопросах 
веры и полную свободу совести, благодаря одновременному отказу 
от государственного атеизма и от признания какойлибо религии в 
качестве общеобязательной или официальной (светский характер 
публичной системы образования, принцип отделения религиоз
ных объединений от государства) [21, с. 78].

Европейский Суд по правам человека призван принимать 
сложнейшие политикоправовые решения в условиях радикали
зации процессов секуляризации в постсекулярном обществе [2, 
c. 2830]. принцип светскости государств, теории секуляризма и 
постсекуляризма, понятие свободы вероисповедания, религиоз
ной идентичности индивида и народов – эти и многие иные фило
софские и идеологические вопросы все чаще требуют не только 
научного осмысления, но и конкретных юридически значимых 
формулировок. задача осложняется отсутствием согласованного 
понятия секуляризма (светскости) – как правового, так и политико
философского. 

«процесс европейской интеграции, начавшийся в середине 
хх в., был подготовлен широким общественным движением, вдох
новители которого – христианские демократы, либералы, социал
демократы – апеллировали не только к экономическим или поли
тическим факторам, но и к ценностным категориям» [22, c. 35]. для 
создания сообщества европейских народов, замечает известный 
историк профессор ю. И. Рубинский, была необходима единая си
стема ценностей. И она, действительно, сложилась: «Европейский 
Союз основан на ценностях, которые мы все разделяем – уважении 
к правам человека, свободе, справедливости, демократии и господ
стве закона – ценностях, постепенно развивавшихся на протяже
нии веков и во многом обязанных христианской традиции и про
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свещению. Успех европейской интеграции будет всегда уходить 
своими корнями в эти ценности», — констатировала канцлер ФРг 
Ангела Меркель, принимая обязанности председателя ЕС в первой 
половине 2007 г. [23].

В сфере защиты права на свободу вероисповедания Европей
ский Суд прошел долгий путь с конца 1980х до начала 2010х го
дов. М. Вентура выделяет три этапа истории работы ЕСпч в сфере 
свободы вероисповедания. первый этап – с начала деятельности 
суда до 1989 года. В этот период Еврокомиссией и Судом были за
ложены предпосылки интерпретации права на свободу совести. 
Второй этап исчисляется с 1989 года, «когда, с одной стороны, мы 
имеем первые нарушения свободы вероисповедания, выявленные 
Еврокомиссией (дело дарби 1989 года) и Европейским судом (дела 
Коккинакиса в 1993 году, лариссиса в 1998 году и Мануссакиса 
в 1999 года), с другой – упорное отстаивание национальных пре
рогатив (премингер в 1994 году и Уингроу в 1996 году)». В конце 
1990х годов в качестве краеугольного камня закрепилась «док
трина Эрроусмита»: «не все то, что религия признает должным, 
заслуживает защиты государства». Третий период начался после 
2000 года, когда задачей Суда стала формулировка правовых ра
мок концепции государства как нейтрального и беспристрастного 
организатора, вследствие чего ему пришлось столкнуться с интер
претацией принципа светского устройства (дела зауи, дахлаб и 
«партии благоденствия» 2001 года, решение Большой палаты по 
делу «партии благоденствия» 2003 года и дело лейлы Шахин, по
становления по которому выносились в 2004 и в 2005 годах). В ре
шении по делу дахлаб страсбургские судьи впервые напрямую 
столкнулись с принципом светскости. действительно, ЕСпч при
знал законность ограничения, основанного, согласно швейцарским 
властям, на принципе светскости. Начиная с дел Фольгере и зен
гин (2007), полагает М. Вентура, наметилось напряжение между 
европейской надзорной системой и национальной идентичностью 
отдельных государств. Это напряжение достигло своего апогея в 
решении по делу лаутси 2009 года [21, с. 208].

дело Lautsi and others v. Italy широко известно, как дело о 
распятиях в итальянских государственных школах. Оно вызва
ло острую научную и политическую дискуссию [24]. Рассмотрев 
дело, Европейский суд (II секция) в решении от 3 ноября 2009 г. 
единогласно усмотрел нарушение требований статьи 2 протокола 
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№ 1 к Конвенции. по мнению Суда, обязательная демонстрация 
символа христианства при осуществлении публичных обязанно
стей в конкретных ситуациях, находящихся под государственным 
контролем, ограничивает права родителей на воспитание своих де
тей в соответствии со своими убеждениями и право детей верить 
или не верить. «Такие ограничения несовместимы с обязанностью 
государства соблюдать нейтралитет при осуществлении публич
ных функций и, особенно, в сфере образования» [24]. 

В своем решении от 18 марта 2011 года Большая палата не со
гласилась с ранее вынесенным решением и выразила мнение, что во
прос о том, увековечивать традицию или нет, в том числе, решение 
о содержании распятий в классах государственной школы, в прин
ципе, относится к пределам усмотрения государстваответчика. 
Суд заключил, что по делу требования статьи 2 протокола № 1 к 
Конвенции в отношении первой заявительницы нарушены не были 
[25, para 77]. чрезвычайно важные соображения относительно се
куляризма и свободы религии изложены в совпадающем особом 
мнении судьи дж. Бонелло. Обратив внимание на то, что большин
ство доводов, выдвинутых заявительницей, призывают Европей
ский суд обеспечить отделение церкви от государства и принуди
тельно осуществить в итальянских школах режим асептического 
секуляризма, судья Бонелло подчеркнул существование глубоких 
религиозных традиций европейских народов: «Суд по правам че
ловека не может позволить себе страдать от исторической болезни 
Альцгеймера. Он не имеет права пренебрегать культурным кон
тинуумом движения нации во времени или игнорировать то, что 
на протяжении веков служило образованию и определению лица 
народа. Никакой наднациональный суд не уполномочен заменять 
своими этическими насмешками те качества, которые история от
печатала на национальной идентичности. На суд по правам чело
века возлагается функция защиты основных прав, но без пренеб
режения тем, что «обычаи не являются преходящими причудами. 
Они развиваются во времени, сгущают историю в культурный це
мент. Они становятся определяющими, наиважнейшими знаками 
идентичности для наций, племен, религий, лиц» [26, para 1.1.] . На 
наш взгляд, судья Бонелло абсолютно прав в этом вопросе. 

Религиозная духовность как подлежащая защите со стороны 
европейской юриспруденции традиционная ценность европейских 
народов была подтверждена знаковым решением по делу Eweida 
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and others v. the United Kingdom [27], которым Суд признал, что пу
бличное выражение религиозных убеждений является проявлени
ем свободы вероисповедания и подлежит защите в соответствии со 
статьей 9 Конвенции. 

Решения Европейского Суда «представляют собой средство, 
при помощи которого европейское сообщество обретает свои но
вые черты и задается вопросом о собственной идентичности и о 
роли религии в формировании этой идентичности». Можно ли 
осмыслить и описать эти амбивалентные феномены юридическим 
языком (или, как иронично заметил известный религиовед А. Кыр
лежев, «оставаясь исключительно в сфере международного права 
и в пространстве «птичьего языка» юриспруденции» [3, c. 235])? 
«Европейская конвенция – норматив, которому лишь несколько де
сятков лет. Этот норматив никто не оспаривает. И все же это исто
рически определенный норматив, – замечает А. Кырлежев. − Его 
правоведческая и правоприменительная (судебная) интерпретация 
по необходимости предполагает учет нынешней общественной 
конфигурации (конфигураций), ибо смысл правового регулиро
вания в «светском обществе» состоит в урегулировании религи
озного и мировоззренческого многообразия…». подчеркнув, что 
«содержащиеся в Европейской конвенции нормы международного 
права, утвердившиеся в середине прошлого века, то есть на пике 
европейской секуляризации, являются неким удачным симбиозом 
права и идеологии, А. Кырлежев заявляет, что сегодня не только 
в глобальном масштабе, но и в европейских контекстах, жесткий 
секуляристский общественный проект уже не может беспрепят
ственно эксплуатировать право и правоприменение в своих целях, 
ибо нынешняя европейская религиознообщественная конфигура
ция – иная по сравнению с эпохой секуляризационного триумфа 
прошлого века: это постсекулярная конфигурация [3, c. 268]. 

Следует признать, что широкое использование термина «евро
пейские ценности» не придает согласованности содержанию это
го понятия. Выходя за пределы сугубо правовых рамок, понятие 
утрачивает необходимую для научной категории определенность. 
В юридической науке такая ситуация весьма опасна, поскольку 
юридическая доктрина имеет непосредственное влияние на прак
тику правоприменения, и позиция воинствующих секуляристов 
может принимать форму правового решения. действительно, в во
просах правовой защиты традиционных духовных, в том числе и 
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прежде всего, религиозных европейских ценностей, заметна неко
торая непоследовательность европейской юриспруденции. Тем не 
менее, цивилизационная значимость многих решений Европейско
го суда относительно обеспечения свободы вероисповедания пред
ставляется неоспоримой. «Именно в нынешнюю эпоху коренной 
ломки глобального баланса сил, а вместе с ним и многих традици
онных представлений о границах добра и зла в отношениях между 
цивилизациями, народами, отдельными людьми становится осо
бенно очевидным непреходящее значение европейских ценностей 
как одного из основных компонентов духовного наследия всего 
человечества» [22, с. 40].
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В статье рассматривается проблема двойных стандартов, которая при

обретает особую остроту и актуальность в международных отношениях, в 
частности, когда речь идет о концепции прав человека. Особо подчеркива
ется различное понимание этих прав, их объема, возможностей реализации, 
и конкретное толкование тех или иных прав и свобод, а также возможность 
вмешательства во внутренние дела суверенного государства под предлогом 
защиты этих прав.
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йде про концепцію прав людини. Особливо підкреслюється різне розуміння 
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Summary
Behruz H. The Concept of human rights and freedoms: double standards. – 

Article.
In article, there is a consideration of the problem of double standards which gets 

a special sharpness and an urgency in the international relations, in particular, so far 
as, it concerns the concept of human rights. Special attention is paid to the various 
understanding of these rights, their volume, realisation possibilities, and concrete 
interpretation of those or other rights and freedoms, and also the possibility of the 
intervention into internal affairs of the sovereign state under the excuse of protection 
of these rights.

Keywords: concept of the rights and freedoms of the person; double standards; 
realisation of the rights and freedoms of the person; civilization; culture; universal
ism, relativism.

Термин «двойные стандарты» появился сравнительно недавно, 
в конце 19го века, и сегодня означает «совокупность авторитетных 
суждений, норм и принципов, этически обосновывающих и фак
тически устанавливающих неравновесное положение элементов 
политикоправовой системы при формальном юридическом ра
венстве последних». Однако истоки нынешнего, преимуществен
но негативного общественного отношения к соответствующему 
феномену скрыты в гораздо более далеких временах, а именно в 
античной греции, когда философысофисты впервые попытались 
ответить на вопрос – что же более естественно для человеческого 
общества – равенство или неравенство? 

Наибольшую остроту и актуальность проблема двойных стан
дартов приобретает в международных отношениях, в частности, 
когда речь идет о концепции прав и свобод человека, а конкретно – 
о различном понимании этих прав и свобод – их объеме, возмож
ностях реализации, и конкретном толковании тех или иных прав и 
свобод, а также о возможности вмешательства во внутренние дела 
суверенного государства под предлогом защиты этих прав.

правозащитная проблематика давно намеренно превращена 
в сознании обывателя западной цивилизации чуть ли не в осно
вной аспект жизни общества. после распада биполярной системы 
международных отношений и нарушения баланса сил, который 
вынуждал даже сильнейшие державы и их блоки придерживать
ся классического международного права, правозащитная тематика 
очень быстро превратилась в мощный инструмент неприкрытого 
политического давления в международных отношениях. 

для эффективного противодействия нарушению прав и свобод 
человека необходим учет различных философских основ концеп
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ций прав человека в разных цивилизациях, анализ существующих 
международных правовых инструментов, а также исследование 
конкретного опыта различных стран и примеров двойных стан
дартов. Эта идентификация аспектов проблематики – необходимая 
основа для системной и конкретной работы.

Необходимость глубокого анализа данной проблематики не
избежно приводит к философской дискуссии об универсализме 
и релятивизме правовых явлений, а также их оценки с учетом 
различных мировоззренческих позиций представителей разных 
культур. 

ценности или системы ценностей определяют основы чело
веческого бытия, его смысловое содержание, являются системоо
бразующим фактором культуры, формируют мировоззренческую 
основу индивидуума и направленность его жизненных программ. 
Общность ценностнонормативных ориентаций членов общества 
характеризует их принадлежность к конкретной цивилизации. 

Универсализм можно охарактеризовать как течение фило
софской мысли, рассматривающей мир как бесконечную целост
ность, имеющую примат над своими частями, и соответственно, 
утверждающую примат общего над единичным. частное и еди
ничное рассматривается, таким образом, как подчиненное обще
му. Релятивизм является философской концепцией, исходящей из 
предпосылки, что все в мире относительно, абсолютизирующей 
изменчивость действительности и наших знаний о ней, а также 
пре увеличивающей относительность и условность последних. 
Следо вательно, нет ничего истинного, и все зависит от индивиду
альности каждого или от разделяемой им точки зрения.

Отношение человека к различным социальным явлениям 
обуславливаются его цивилизационным кодом, т. е. глубинными 
основаниями цивилизации, в рамках которых определяется смысл 
жизни человека, его место в социальной системе, образец его по
ведения, стиль его мышления, его мироощущение и восприятие 
окружающего мира. данные факторы определяют отношение че
ловека, в том числе к различным стандартам и применению этих 
стандартов к различным социальным феноменам. 

представляется необходимым ознакомление не только с 
различными правовыми стандартами, существующими в различ
ных культурах, но также с различными нравственными установка
ми, этическими понятиями, религиозными запретами, определяю
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щими рамки взаимодействия индивидов – представителей той или 
иной культуры. 

Тенденция к универсальному толкованию основных прав и 
свобод получила импульс после Второй мировой войны в связи с 
созданием первой универсальной организации – ООН. В Уставе 
ООН впервые получила воплощение сама идея об общепризнанных 
международных стандартах в отношениях не только между госу
дарствами, но и между людьми внутри государств, признание и со
блюдение которых стало непременным условием и основополагаю
щим принципом международного права. Но Устав ООН увязывает 
провозглашение и соблюдение прав человека с такими основными 
принципами международного права, как невмешательство во вну
тренние дела государств и признание их суверенного равенства 

Обобщение исторического опыта подъема, продвижения 
духовных критериев в разработке концепций прав человека, дегра
дации этих критериев в рамках западных и незападных цивилиза
ции, а также анализ роли культурного и религиозного контекста 
в данной области позволили бы объективно анализировать кате
гории прав человека в зависимости от религиознофилософских 
основ различных цивилизаций. Именно категория прав человека 
вызывает различное толкование в разных цивилизациях, ибо в них 
нет единого понимания, что есть человек – каково его место в мире, 
а также в чем состоит высшее предназначение человеческой жизни.

Таким образом, проведенный анализ показывает, что приме
нение двойных стандартов в оценке различных явлений рассма
тривается как объективная реальность, определяющая сущность и 
содержание современных международных отношений.

Raisa M. Minchenko, 
Head of the Department of Civil Procedure of National University  
«Odessa Law Academy», Prof. Dr., Honoured Lawyer of Ukraine

PRObLEMS OF CASSATION IN CIVIL PROCESS OF UKRAINE

Анотація
Мінченко Р.М. Проблеми касації в цивільному процесі України. – Стаття.
 У статті розкриваються окремі аспекти змін до цивільнопроцесуального 

законодавства в області касаційного провадження, пов’язані з прийняттям за
кону України «про судоустрій і статус суддів»
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Аннотация
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Summary
Minchenko R.M. Problems of cassation in civil process of Ukraine. – Article.
The article describes some aspects of changes in civil procedure legislation in 

the cassation proceedings relating to the adoption of the law of Ukraine “On the 
Judicial System and Status of Judges”.

Keywords: civil litigation, cassation, cassation proceedings, the High Specialised 
Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases. 

The reform of judicial system of Ukraine and adoption of the new 
law of Ukraine «On the Judicial System and Status of Judges» № 2453
vI of 7.07.2010 (hereinafter – the law) has significantly affected the 
civil litigation in Ukraine in general and cassation procedure in civil 
proceedings in particular. 

Current article is devoted to particular questions of changes to the 
existing civil procedure legislation in the area of realisation of the right 
to cassation. 

As it is known, the person who believes that the judgment which 
came into force is illegal and in violation of their legitimate rights 
and interests protected by law, has the right to appeal to the Court of 
Cassation to verify the legality of the decision of court of first and 
appellate instances.

Until recently, the functions on cassation review of civil cases in 
accordance with «Final and transitional provisions» to the Civil Procedure 
Code (hereinafter – the CPC) and the law of Ukraine «On the Judicial 
System of Ukraine» were carried out by Chamber on Civil Cases of the 
Supreme Court of Ukraine. The adoption of the aforementioned law 
has not only radically changed the procedure of cassation proceedings 
concerning judicial review in civil cases, but significantly affected the 
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further functioning of the Supreme Court of Ukraine, its jurisdiction 
and powers.

In accordance with paragraph 2 of article 7 of the law, in order 
to ensure fair and impartial proceedings within a reasonable time 
prescribed by law, in Ukraine there are courts of first, appeal and 
cassation instances, and the Supreme Court of Ukraine. In accordance 
with the provisions of article 14 of the law, the parties and other persons 
to a trial, in order stipulated by the law, have the right to appeal and 
cassation of the judgment, as well as a review of the case by the Supreme 
Court of Ukraine. According to paragraph 2 of article 17 of the Act, the 
system of courts of general jurisdiction is: local courts, courts of appeal, 
the high specialised courts and the Supreme Court of Ukraine. Based on 
the content of mentioned provisions, it is clear that the Supreme Court 
of Ukraine will no longer play the function of cassation instance for 
revision of any category of cases. In order to realise the right of a person 
on cassation appeal of the decision in a civil case, in accordance with 
paragraph 2 of article 31 of the law and article 323 of the Civil Procedure 
Code, it is the first time in history of Ukrainian civil justice when it is 
provided for creation in the system of courts of general jurisdiction of 
the High Specialised Court of Ukraine for Civil and Criminal Cases. 

The right on cassation proceedings can be defined as state’s 
guaranteed possibility of the parties and other persons involved in the 
case as well as the persons not involved in the case, if the court decided 
the question of their rights, freedoms or obligations, to apply to the court 
of cassation instance with the purpose to verify the legality of decision 
of the court of first instance after its reviewing in appeal, the legality 
of the judgments and decisions of the Court of Appeal approved by the 
results of appeal proceedings that entered into force. (article 336 CPC)

In civil proceedings of Ukraine, as in proceedings of many other 
countries, cassation review of court judgments is their final verification 
in order to ensure the correct application of rules of substantive and 
procedural law by the courts. legal regulation of cassation appeal in 
civil proceedings to date is based on the postulate that the judicial review 
of acts which entered into force in cassation procedure is an additional 
guarantee of the legality of the judgment. Change or cancelation of the 
act of judicial power is possible only under certain conditions, but in 
principle, every judicial decision may be reviewed in cassation procedure 
and be subject to peculiar revision of judicial act. This form of court 
proceedings in a civil process is special because the judgments reviewed 
by the court in cassation procedure unlike the appeal proceedings 
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may only be in the case of incorrect application of substantive law and 
violation of procedural law, which, in accordance with paragraph 2 of 
Article 324 CPC, are the grounds for cassation appeal of the judicial act. 

Until recently, before the time of creation according to the 
Decree of the President of Ukraine «On the High Specialised Court of 
Ukraine for Civil and Criminal Cases» of 12.08.2010 № 254k/96vR, 
separate judicial institution – the High Specialised Court for Civil and 
Criminal Cases and making appropriate amendments to the CPC, the 
cassation appeal and review procedures of judgments in civil cases were 
surprisingly ineffective. The reason is that due to congestion Chamber 
of Civil cases of the Supreme Court of Ukraine, which acted as a court 
of cassation, was unable to review the huge number of civil cases the 
decision on which were the subject of an appeal within a reasonable 
time. In the context of requirements of article 6 of Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter – 
the ECHR), the mentioned situation was serious violation of human rights 
and international obligations of Ukraine, and it became one of the main 
causes of the need for judicial reform in Ukraine. It is thought that from 
now on, thankfully to the creation of specialised courts that will perform 
the function of cassation appeal only and will not be overwhelmed by 
other powers that had the Supreme Court of Ukraine, cassation will 
actually become an additional guarantee of human rights protection and 
contribute to a final, just and lawful court decision within a reasonable 
time, as required by the provisions of the ECHR and the rules of the CPC.

In the Ukrainian civil procedural law (article 17 of the Act) in 
accordance with the organization of the judiciary power, along with the 
principles of territoriality and specialization there exists the principle of 
instances. The latter means that civil process is divided into proceedings 
concerning trial of civil cases by the courts of four instances: local court, 
court of Appeal, the High Specialised Court for Civil and Criminal 
Cases and the Supreme Court of Ukraine. Having such «instance» 
system of litigation, the proceedings for civil cases occur on the basis 
that the merits is made to the general rule in two court levels, and the 
courts of cassation acts as additional revision authority. with regard to 
the review of cases by the Supreme Court of Ukraine, the question as 
to what function is played by the Supreme Court is quite controversial, 
since despite the fact that the rules of civil procedure legislation does 
not include the provisions about exceptional proceedings, the review of 
cases by the Supreme Court of Ukraine in fact still remained exceptional 
(article 355 CPC). 
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It seems that such «fourinstance» hearing of civil case would 
provide the highest efficiency of the civil justice and finality and taking 
of binding judicial decisions.

Turning to the aspect of legal effectiveness of the cassation 
proceedings, it should be noted that the legal judgment, as an act of judicial 
power, must be stable and may be reviewed only in certain, specified 
by procedural law, cases solely on the objective, and not subjective 
grounds. This means that none of the parties to civil process and other 
persons whose rights and duties are established by judicial decision may 
require review of court decision that came into force with the aim of 
rehearing of the case and receiving the more desirable result. Although 
in practice, parties to civil process often misuse their right of cassation 
and deliberately do not «see» significant violations of substantive and 
procedural law at the stage of the proceedings in the court of first instance 
as well as during the appeal hearing, or intentionally delay the trial by 
cassation for the purpose of suspending enforcement proceedings or 
inability to perform judicial decree at all. It is therefore very important 
that the powers of the High Specialised Court as provided in article 32 of 
the law and article 336 of the CPC, used exclusively to correct judicial 
errors that occurred during the previous trial and had an impact on the 
conclusion when the case is decided on the merits and not for new, more 
attractive for a solution. Review of judicial decisions in cassation cannot 
be used as a hidden appeal and the very possibility of two reviews on 
one subject of the dispute is not a valid ground for reconsideration. It is 
necessary to agree with the view of v. v. Komarov, that deviation from 
mentioned principle is only possible when it is driven by independent 
and unforeseen circumstances [1, 597]. 

In conclusion, we note that accordingly to the Act the   changes 
made to the CPC have significantly influenced the purpose, objectives, 
nature and procedural form of cassation and consequently it will lead to 
significant improvement of the status quo for the protection of violated, 
unrecognized, or challenged legally protected interests of parties to civil 
process. 

Other aspects of cassation proceedings will be subject to the 
following research publications.
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В доктрині міжнародного процесуального права немає єднос
ті відносно стратегічних перспектив розвитку примирливих про
цедур, зокрема, процедури дружнього врегулювання в Європей
ському суді з прав людини (Суд, ЄСпл).

На нашу думку, інститут дружнього врегулювання знаходить 
достатньо чітке закріплення не тільки на рівні Конвенції (Конвен
ція про захист прав людини і основоположних свобод), протоколів 
до неї, Регламенту та практичних рекомендацій Суду, а й на рівні 
національного законодавства України1, що створює правову основу 
для ефективного його використання. 

Але невизначеною залишається в цілому подальша доля та 
роль цього примирливого інструменту в практиці Європейського 
суду з прав людини (надалі – Суд, ЄСпл).

проблема визначення стратегічного вектору розвитку проце
дури дружнього врегулювання в Європейському суді з прав люди
ни порівняно нова і виокремилась як нагальна під час реформ спря
мованих на підвищення ефективності та прискорення роботи Суду, 
на підставі протоколів № 11 та 14 до Конвенції. Існує порівняно 

1 Указ президента України «про порядок здійснення захисту прав та інтересів 
України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних ор
ганах справ за участю іноземного суб’єкта та України» № 581/2002 від 25 червня 
2002 р.; 

 постанова Кабінету Міністрів України «про організаційні заходи, пов’язані із за
безпеченням представництва України під час розгляду справ у Європейському суді 
з прав людини» № 553 від 29 квітня 2004 р.; 

 закон України «про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» № 3477Iv від 23 лютого 2006 р; 

 постанова Кабінету Міністрів України «про заходи щодо реалізації закону України 
«про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди
ни» № 784 від 31 травня 2006 р.; 

 Указ президента України «про план заходів із виконання обов’язків та зобов’язань 
України, що випливають з її членства в Раді Європи» № 24/2011 від 12 січня 2011 р. 

 закон України «про гарантії держави щодо виконання судових рішень» № 4901vI 
від 05 червня 2012 р.; 

 закон України «про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судо
вих рішень» № 583vII від 19 вересня 2013 р.
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небагато правових досліджень даної тематики, як у вітчизняних 
так і, в зарубіжних виданнях.

при написанні даної статті були проаналізовані дослідження 
та публікації, в яких підіймались питання, що стосуються теорії 
та практики примирливих процедур в Європейському суді з прав 
людини, вітчизняних і зарубіжних дослідників міжнародного пра
ва, таких як Т. О. Анцупова, д. В. Афанасьєв, г. С. Вебер, л. Енґі. 
х. Келлер, л. дж. Клементс, К. Райд, М. О. Рожкова, ю. В. Тай, 
М. Форовіц, С. В. Шевчук. В результаті проведеного аналізу ви
дається, що проблематику поданого питання можна визначити, як 
відсутність єдиного бачення серед юристівдослідників та практи
ків в галузі міжнародного права, щодо того, чи еволюціонує в май
бутньому процедура дружнього врегулювання, ставши впливовим 
посередницьким механізмом Суду, чи вона залишиться недовико
ристаним пристосуванням адвокації на папері.

В контексті даної проблеми, метою представленого дослі
дження є виявлення еволюції та можливих тенденцій розвитку 
процедури дружнього врегулювання в Європейському суді з прав 
людини.

дружне врегулювання, в найзагальнішому його значенні, є 
процедурою, яка надає можливість державі – особливо в ситуації, 
коли на основі співставлення обставин справи з прецедентами ра
ніше ухвалених рішень можна спрогнозувати констатацію пору
шення Конвенції – уникнути такої констатації, обмежившись лише 
матеріальною стороною виконання рішення – виплатою заявникові 
компенсації встановленої при посередництві Суду. ця процедура 
здійснюється в умовах конфіденційності, що дає можливість дер
жаві самостійно виявити та усунути недоліки на національному 
рівні, не будучи об’єктом моніторингу з боку Комітету Міністрів 
Ради Європи. з політичного погляду, це тим більш важливо тоді, 
коли чергове рішення проти держави може призвести до конста
тації якоїсь серйозної проблеми як системної та винесення Судом 
пілотного рішення1.

1 Так зване «пілотне рішення», встановлює, чи мало місце порушення Конвенції, на 
яке вказує заявник; виявляє недоліки національного законодавства – структурну 
або системну проблему чи іншій серйозний недолік, які й привели до порушення 
прав людини (правило 61 п. 3 Регламенту Суду) [1].
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Відповідно до ст. 39 Європейської конвенції з прав людини 
із змінами, внесеними до ст. 39 протоколом № 14 до Конвенції [2] 
сутність процедури дружнього врегулювання полягає в такому:

1. На будьякій стадії провадження Суд може надати себе в 
розпорядження заінтересованих сторін для забезпечення дружньо
го врегулювання спору на основі поваги до прав людини, як їх ви
значає Конвенція та протоколи до неї.

2. процедура, що здійснюється є конфіденційною.
3. У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає 

справу з реєстру, шляхом винесення процедурне рішення, яке міс
тить лише стислий виклад фактів і досягнутого вирішення.

4. це рішення передається Комітету Міністрів, який здійснює 
нагляд за виконанням умов дружнього врегулювання, викладених 
в ухвалі Суду.

дослідження перспектив інституту примирення та розширен
ня практики реалізації примирливих процедур ЄСпл, є актуаль
ними та нині заслуговують особливої уваги українських вчених 
в аспекті того, що з 1997 року 957 з 962 рішень винесених проти 
України залишаються у процесі виконання [3] та 16 тис. судових 
звернень з України (станом на 30 червня 2014 року) досі очікують 
розгляду Суду [4].

при цьому, як слушно зазначає практик д. дмитренко, голо
вним протиріччям застосування даної процедури, залишається те, 
що більшість фахівців, під виконанням рішення Європейського 
суду з прав людини розуміють, як правило, лише фінансову його 
сторону [5]. Тобто виплату встановленої матеріальної компенсації 
замість справедливої сатисфакції та якомога повнішого відновлен
ня порушеного права за принципом restitutio in integrum та повер
нення до status quo ante, стану речей до вчинення правопорушен
ня. Але ж таке відновлення порушеного права лише опціонально 
може супроводжуватися фінансовою компенсацією, відшкоду
ванням втраченої вигоди та усуненням законодавчих прогалин в 
національному законодавстві. чи не в цьому приховане злощасне 
коріння проблеми під назвою «юрій Миколайович Іванов проти 
України» (заява № 40450/04)?

процедура дружнього врегулювання в ЄСпл вже не один рік 
викликає змішані настрої в міжнародному таборі правозахисників. 
деякі з них вважають, що тільки рішення по суті є достатнім по
каранням державипорушника, але більшість практиків сходяться 
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на тому, що програма дружнього врегулювання може допомогти 
суттєво зменшити наростаючий потік нерозглянутих справ Суду 
та дозволити сторонам направляти скарги і отримувати відповідні 
сатисфакції значно швидше.

дозволимо собі спробувати зацікавити читача і подати до 
його відома показники, що представляють інтерес. В абсолют
них цифрах, за підсумками 2013 року, кількість рішень Суду щодо 
України про виключення справи з реєстру за досягненням сторо
нами дружнього врегулювання (відповідно до п. 1 статті 37 Кон
венції та правила 62 п. 3 Регламенту Суду), різко скоротилася з 
моменту свого піку в 2011 – 2012 рр. згідно щорічної статистики 
Суду, загальна кількість рішень Суду щодо України склала 1678 в 
2012 році, в яких дружнє врегулювання було застосовано в 178 ви
падках (10,6 %), 2013 рік – приніс 3659 рішень Суду і лише 28 ви
падків застосування процедури дружнього врегулювання (0,8 %), 
відповідно в порівнянні з 2012 роком, кількість винесених щодо 
України рішень суду зросло на 118 %, при зниженні випадків за
стосування примирливої процедури більш ніж в 6 разів. На жаль, 
нестримне зростання кількості заяв, які очікують розгляду Суду у 
2014 р. у поєднанні з кризовим станом України, за підсумками року 
може довести співвідношення показників винесених мотивованих 
рішень і випадків застосування дружнього врегулювання до міні
мальних значень [6, с. 413].

Багато чого вдається дізнатися з аналізу офіційної статисти
ки Суду. здавалося, ситуація мала б виглядати таким чином, що 
шанси на укладення дружнього врегулювання залежать від загаль
ної кількості заяв поданих проти держави. Але статистика Суду 
говорить про інше. Наприклад, деякі держави взагалі ніколи не 
укладали угод про дружнє врегулювання: Вірменія, Мальта, Мо
нако. І якщо в двох останніх країнах це можна вважати наслідком 
незначної кількості скарг (64 та 6 відповідно), то таке відношення 
до примирливих процедур з боку уряду Вірменії (943 скарги у про
вадженні Суду) важко пояснити. 

Але є й приємні виключення, непоганий приклад подають 
балканські країни, Сербія – рекордсмен за кількістю укладених у 
2013 році угод із заявниками – 679 угод (6 % від загальної кількос
ті скарг, які очікують розгляду за підсумками 2013 року), Боснія і 
герцеговина – 176 угод (13,8 %), Республіка Македонія – 55 (16 %), 
греція – 55 (4,2 %), хорватія – 31 (3,1 %), істотні показники врегу



74

лювання демонструють польща – 93 угоди (5,6 %) та Угорщина – 
73 (4,2 %), в інших країнах, особливо тих, що займають «лідерські» 
позиції в статистиці Суду за кількістю скарг, які очікують розгля
ду (Україна, Росія, Італія, Туреччина) це значення не перевищує 
одного відсотка (напр. Туреччина – 0,8 %) [4; 6, с. 1213].

Викликає інтерес і взаємозв’язок статей Конвенції, на пору
шення яких скаржиться заявник та кількості укладених за ними 
угод дружнього врегулювання. Так г. С. Вебер говорить про те, що 
відсутні статті Конвенції за яким б не застосовувалось примирли
вих процедур, найчастіше, дружне врегулювання застосовується за 
статтями за якими Судом виноситься переважна більшість рішень 
по суті. Але зустрічається і одне «але», ймовірність врегулювання 
зростає, якщо заявник скаржиться на порушення статей 2, 3, 5, 12, 
14 Конвенції або на одну зі статей протоколів. Аналогічно, ймовір
ність врегулювання зменшується, якщо заява стосується порушень 
за ст.ст. 8, 9 або 10 [7, с. 217218].

детальний аналіз угод дружнього врегулювання та рішень 
Суду, демонструє чітку тенденцію, що сторони більш схильні до 
укладання дружнього врегулювання коли йдеться про найважли
віші невід’ємні людські права «право на життя», «заборону тор
тур та нелюдське поводження», відповідно 2 та 3 статті Конвенції 
(справи № 65899/01 «Таніс та інші проти Туреччини», № 41993/98 
«джелік проти Туреччини», № 34382/97 «данія проти Туреччини», 
№ 28761/11 «Аль Нашарі проти польщі», № 36189/97 «якар проти 
Туреччини», № 57953/00 та № 37392/03 «Бітієва та інші проти Ро
сії» тощо).

дослідження статистики демонструє, що рівень угод друж
нього врегулювання по цим статтям істотно вищий показників 
врегулювання в заявах, де йдеться про інші статті Конвенції [7, 
с. 259].

Наочно, що в заявах де йдеться про порушення 2 та 3 статей 
Конвенції, державівідповідачеві вигідніше якомога швидше до
мовитися з заявником про фінансову компенсацію його фізичних і 
моральних страждань, уникнувши рішення по суті та подальшого 
судового розгляду справи.

Ускладнення полягає в тому, що саме тут приховано і один 
з недоліків дружнього врегулювання, який використовується 
державамивідповідачами. здебільшого державі вигідніше «відку
питися» від заявника, коли рішення по суті проти держави могло б 
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справити позитивний вплив на законодавчу систему і правореалі
заційну практику. 

примітною тут є думка, висловлена г. С. Вебером, про те, що 
дружнє врегулювання стало «чи не найбільшою жертвою» реформ 
Європейського суду з прав людини. Він виділяє три причини зни
ження популярності процедури дружнього врегулювання: 1) під
вищення кількості комбінованих рішень, які виносяться одночасно 
щодо прийнятності скарги та по суті; 2) намір Суду приймати рі
шення більш оперативно; 3) ліквідацію Європейської Комісії з прав 
людини, що існувала до 1998 року та зниження ролі самого Суду в 
процедурі дружнього врегулювання (переклад. – Авт.) [7, P. 254255]. 

Наведену ідею, підтверджує і судження л. дж. Клементс, про 
те, що в порівнянні з практикою Європейської Комісії з прав люди
ни до 1998 року і набуття чинності протоколу № 11 до Конвенції, 
створюється враження, що в той час як Суд отримав більше прав 
«забезпечувати більш активну допомогу і, по суті, діяти в якості 
посередника» (переклад. – Авт.) [8]. після реформи Суд став на
багато менш активним у сприянні процедурі дружнього врегулю
вання. 

К. Райд зазначає, що «Суд як правило, не втручається і не зао
хочує будьяким формальним або безпосереднім чином всього, що 
стосується внесення пропозицій (щодо дружнього врегулювання – 
прим. Авт.) [9]. Одначе, вищезазначений л. дж. Клементс більш 
наочний, він вважає, що в примирливих процедурах Суд «вико
ристовується лише в якості поштової скриньки; якщо сторони заці
кавлені у врегулюванні, то він діє в якості посередника між ними, 
пересилаючи відповідні пропозиції» (переклад. – Авт.) [8].

Таким чином, наочним є той факт, що в результаті реформ і 
нововведень Європейського суду з прав людини, пов’язаних із при
йняттям протоколу № 11 та 14 до Конвенції, відбулося зменшення 
кількості укладених угод дружнього врегулювання та зниження 
ролі Суду у процесі примирливих процедур. до набрання чинності 
протоколу № 11, Європейська Комісія певним чином заохочувала 
процес дружнього врегулювання, в конфіденційному порядку по
відомляючи про попередню точку зору Комісії на те, чи мало місце 
порушення Конвенції. Сьогодні Суд припинив цю практику і зде
більшого роль Суду зводиться до пересилання пропозицій сторін. 
проте відсутність пропозицій, переважно, не спонукає Суд до по
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дальших кроків для сприяння дружньому врегулюванню. зустрі
чаються поодинокі виключення, наприклад, у справі № 31725/96 
«Кьоксал проти Нідерландів», але таке сприяння дружньому 
врегулюванню носить винятково координаційний характер (Суд 
сприяв організації зустрічей та переговорам сторін).

з наведеного можна дійти до висновку, що ініціатива врегу
лювання все ж повинна виходити від державивідповідача, якщо 
держава не зацікавлена   в дружньому врегулюванні, лише в рідкіс
них випадках, коли справа має політичний або надзвичайний ха
рактер, Суд може залучатися і сприяти дружньому врегулюванню. 

Окремої уваги заслуговує і політика конфіденційності пере
говорів сторін щодо дружнього врегулювання, відповідно до п. 16
17 практичних рекомендацій Суду – змагальні папери [10, с. 4], всі 
матеріали і документи, подані в рамках спроби забезпечити друж
нє врегулювання конфіденційні і мають бути представлені окремо 
від змагальних паперів. заяви подані в судовому розгляді не мають 
містить посилань на пропозиції, поступки чи інші заяви, представ
лені у зв’язку з укладенням дружнього врегулювання (переклад. – 
Авт.). при цьому, варто зауважити, що самі рішення укладення 
дружнього врегулювання не є конфіденційними, тобто не існує та
ємних угод щодо примирливих процедур. Нам вбачається, що роз
криття таких «забезпечувальних» матеріалів та документів допо
могло б практикам та дослідниками порівнювати справи, вивчати 
реальні умови їх укладення, схожості та відмінності, а не задоволь
нятися припущеннями, які можна зробити з опублікованих рішень 
Суду. дана новація, на нашу думку, допомогла б вдихнути більше 
життя в практику укладення угод дружнього врегулювання. 

підсумовуючи викладене, зазначимо, що дослідження ста
тистики Суду та практики застосування процедури дружнього 
врегулювання, говорить про необхідність продовження реформи 
процедур Європейського суду з прав людини. Судом має бути роз
глянута можливість більш активної участі в процесі примирливих 
процедур. 

Окремого перегляду вимагає політика конфіденційності пере
говорів сторін щодо дружнього врегулювання, розкриття такої ін
формації не завдасть шкоди для заявника чи державивідповідача, 
проте допоможе порівнювати справи, вивчати реальні умови їх 
укладення.
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Європейський суд з прав людини має визнати свою посеред
ницьку роль між заявниками та державамисторонами Конвенції. 
Формування інституту посередництва Суду в процедурі дружньо
го врегулювання може відкрити новий етап в історії унікальної 
європейської установи в сфері захисту прав людини.
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Finland ratified the European Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms in 1990. The Convention was implemented by 
Act № 439/1990 of May 181 and by Decree of the President. Text of the 
European Convention was reproduced in national legislation. It means 
that the Convention was implemented by way of the incorporation.

1 Asetusihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 
ja siihen liittyvien lisäpöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen ja 
lisäpöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 
(439/1990) // http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1990/19900439.
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The implementation of the Convention raised a question about its 
practical use in Finland. It was necessary to find out its status in Finnish 
legal system. There were four current constitutional acts as of the time of 
implementing of the Convention. According to the current rule in 1990, 
the standing of the international treaty in legal framing is assigned to the 
implement document.

According to item 47 (1) from Regulations of Parliament of Fin
land, Constitutional commission of Finland must express any opinion in 
relation to the bills which are related to the change of the Constitutional 
acts and also any viewpoint on their accordance to the Constitutional 
acts and international agreements ratified by Finland on human rights. 
Furthermore, the Constitutional commission decreed in 19901 that the 
Convention in the national legal system has its status as an ordinary 
law. The fact is that the act, implementing Convention, was passed by 
the majority of Parliament members and it did not mean that this act had 
been at the level of Constitution.

Also, norms of the Convention were incorporated in legal system 
of Finland. Besides, they got quality and priority above the norms of any 
national acts on the basis of general principles of legal interpretation 
(lex posterior and lex specialis). The Constitutional commission of the 
Eduskunta underlined that all these principles must be used in resolving 
conflicts between Convention and national law2.

In the first of years after implementation, the Finnish courts found 
out the most rational method of harmonization of norms of national law 
and the Convention. This acceptable way of interpretation of national 
legislation in accordance with constitutional articles, that defacto 
means «taciturn supremacy of norms of Convention». 

A situation changed in 1993, when the Supreme Court of Finland 
adopted a decision (item 6.3b)3 that «the Convention is the part of 
national law of Finland»4. The minor courts must provide the minimum 
rights of a defendant in according with this international treaty. 

The Constitutional commission of the Eduskunta defined the 
principle of lex posterior is used «in two directions» and pointed out 

1 The decision of the Constitutional commission Pevl 2/1990, p. 2. // http://www.eduskunta.
fi/triphome/bin/akxhaku.sh?lyh=%27%27?kieli=su.

2 The decision of the commission PevM 25/1994, p. 4. // http://www.eduskunta.fi/triphome/
bin/akxhref.sh?{KEY}=PevM+25/1994.

3 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 1993:19) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/1993/19930019

4 voimassa olevan oikeuden osana – finnish.
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new norms of legislation, in theory, can predominate over positions of 
international agreements on basis human rights and freedom. In other 
words, the Parliament «saves the constitutional power» on passing 
new acts1. However, the Commission laid special emphasis on the fact 
Finland «is under an obligation to observe the international regulations, 
independently of adopted national legislation».

It is very important to mention, international negotiations on 
human rights and Convention not only completed national legislation 
but also «stimulated its further development»2.

Finland adopted the Bill of Rights3 in 1995. The main aim of the 
reform was to harmonize national primary base with international 
obligations in the areas of human rights, because of ratification of 
Convention in 1990. These changes impacted on the whole Chapter 2 
«Fundamental Rights» of Act on the form of government in Finland 
1919 by an amendment № 969/1995 of July, 17, 1995. 

Fundamental norms of the Convention were integrated in the Bill 
of Rights, later that made alterations in Act on the form of government 
1919, and then it reflected in the 2nd Section of new Finnish Constitution 
in 19994.

New Constitution entered into force on 1 March 2000 and fastened 
the list of fundamental rights and freedoms of citizens, which were passed 
during the reform in 1995. Adopting of new Constitution, Parliament did 
not change the standing of its Convention.

general presumption describes that a national legislator is not have 
the right to retreat from the international obligations, if the Parliament 
does not specify clearly the content of Art. 22 of new Constitution. It 
fastened organs of public power and Finnish courts «must to provide 
realization of minimum human rights», giving in Finland a normative 
base for socalled doctrine «friendly to international human rights».

1 Scheinin M. Incorporation and Implementation of Human Rights in Finland // Scheinin M. 
International Human Rights Norms in the Nordic and Baltic Countries. – Martinus Nijhoff 
Publishers, 1996. – P. 259.

2 Tuori K. Combining abstract ex ante and concrete ex post review: the Finnish model // 
http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDlUD(2010)011e.asp.

3 Amendment 969/1995 of 17 July 1995 to the Constitutional Act of Finland 1919 // http://
www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1995/19950969.

4 The Constitution of Finland 11 June 1999 (731/1999, amendments up to 1112 / 2011 
included) // https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&
ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.finlex.fi%2Ffi%2Flaki%2Fkaannoks
et%2F1999%2Fen19990731.pdf&ei=r5jxU9PzPMqo0Qw83oDoCg&usg=AFQjCNE_
PgQvuebP7SX1AwAa2pU9yXKag&bvm=bv.73231344,d.d2k&cad=rjt.
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The doctrine of «friendly to international human rights» gave 
primary facilities of judicial harmonization in regard to European 
convention of 1950. If only uniform interpretations of Convention had 
not been possible, the courts would have begun to address to «the most 
direct applicability»1.

After the reform of Constitution the courts had to give priority 
of the Constitution. If application of law is «an obvious conflict» with 
Constitution, any case will be solved at court (on the basis of Art. 106 of 
Constitution of Finland). Nevertheless, the Finnish courts cannot carry 
out a general supervision after constitutionality of legislation (it behaves 
to the competence of the commission), as they are only right to determine 
constitutionality of any law applicable in every case. The sphere of 
constitutional supervision is closely related to legal supervision. So, any 
conflict cannot be referred to «obvious», even if it can be overcame by 
uniform interpretation or the Constitution commission did not find a 
conflict with Constitution in the same situation2. In those rare cases, when 
2 highest courts (the Supreme Court and the Supreme Administrative 
Court) rely on art. 106 of Constitution, they specify the limits in their 
decisions3.

In particular, the Supreme Court of Finland used the reference to 
the case of gebura v Poland4, as national legislation possessed far less 
degree of protection of plaintiff rights5.

Because of the action of the Convention was indissolubly related 
to the European Court on Human Rights (ECtHR), the Constitutional 
commission of Parliament specified the volume of the concept «friendly 
to international human right», interpretations, including in it the 
decisions of ECtHR6.

It was also mentioned, that the courts must be not «passively» 
predisposed to the views of the commission, but they must take 

1 lehtimaja l. The view of the Finnish Supreme Court on the European Convention on 
Human Rights // http://www.kko.fi/44943.htm.

2 Ibid, p. 30–31.
3 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 2004:26) // http://www.finlex.fi/fi/

oikeus/kko/kko/2004/20040026; The decision of the Supreme Court of Finland (KHO 
2008:25).

4 gebura v Poland, App no 63131/00 (ECtHR, 6 March 2007) // http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=00179713.

5 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 2008:10) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/2008/20080010.

6 The decision of the CC of Eduskunta Pevl 2/1990 // http://www.eduskunta.fi/triphome/
bin/akxhaku.sh?lyh=%27%27?kieli=su 



82

«attentively and actively» into consideration all interconnected 
precedents of ECtHR1. 

The Supreme Court (hereinafter SC) of Finland adopted the 
decision with the reference to Convention (art. 3) in 1990 about 
skyjacker2. After this time the active use of norms of Convention began 
in practice of the SC3. 

In 1991, the SC applied straightly item 6 of Convention about rights 
of a defendant on the study of testimonies4. In 1993 the SC declined 
application of national law in filiation, as its norms conflicted with art. 
8 and 14 of Convention5. In 1995 the SC gave priority of Convention 
before Finnish national legislation in two cases, touching impartiality 
of judges6. 

The SC often applied art. 6 of Convention both civil and criminal 
cases. However, it was often used in regard to determination of minimum 
standards of rights of defendant in criminal cases7. At the same time, the 
SC interpreted art. 21 of Constitution of Finland, taking into account art. 
6 in the interpretation of ECtHR8. 

Thus, the SC of Finland gives priority to the norms of the 
Convention.

1 Opinion on the Constitution of Finland adopted by the venice Commission at its 74th 
Plenary Session (venice, 14–15 March 2008), CDlAD (2008)010, p. 25; см. так
же: Biriukov P. N. Preliminary investigation of criminal cases in Finland: general 
provisions // voronezh criminalistical readings : interuniversity book . – voronezh, 2009. 
vol. 11. – p.  7084.

2 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 1990:93) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/1990/19900093

3 Biriukov P. N. Certain aspects of extradition of criminals in Finland // the Judiciary and 
criminal procedure 2012. No. 1. 182 to 190 C.

4 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 1991:84) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/1991/19910084

5 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 1993:58) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/1993/19930058

6 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 1995:185) // http://www.finlex.fi/
fi/oikeus/kko/kko/1995/19950185;  The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 
1997:194) // http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1997/19970194

7 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 1992:73) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/1992/19920073;   The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 
1992:81) // http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1992/19920081;    The decision of the 
Supreme Court of Finland The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 1994:26) // 
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/1994/19940026

8 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 2005:73) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/2005/20050073
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Other area of interests of the SC was related to permission of legal 
collisions, between rights on freedom of expression personal opinion 
and rights on private life. As a result, the SC analyzed the decisions of 
ECtHR and defined how to solve the collision. So, in 2003 in a decision 
in case about private correspondence between an advocate and his 
client (art. 8 and 10 of the Convention) the SC decided that «national 
retreats from basic rights and freedoms cannot be out of the limits of 
international human rights» accepted by Finland1. The SC declared in 
2005 that «the concept of private life must be interpreted widely even 
within the framework of criminal cases»2.

The SC considered also questions, as well as at what terms the 
caselaw of ECtHR can be used in part of decisions about abolition and 
revision of national court decisions. For example, in the decision Z. v 
Finland3 ECtHR underlined the infringement of art. 8 of Convention, 
relying on the base of observance of the secret of government order 
has been spreading widely for 10 years. As a result, on the statement of 
parliamentary Ombudsman, the SC changed the decision of the Court 
of Appeal about the extension of vulture secrecy for 40 years4. The 
SC avowed also the decision of the Court of Appeal invalid, in which 
ECtHR pointed out violation of art. 6 of the Convention, when a plaintiff 
tried to prevent the interrogation of witnesses who could testify against 
him5. However, it is necessary to notice this case was rendered invalid 
because the decision of the Supreme Court about the presence of «the 
unacceptable flagrant procedural error»6.

In other case7 the SC refused to admit void the case about 
conviction of the journalist, who broke the rules on private life of a 
Parliament Member, although ECtHR proved infringement of art. 10 of 

1 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 2003:119) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/2003/20030119.

2 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 2005:136) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/2005/20050136.

3 Z v Finland, App no 22009/93 (ECtHR, 25 February 1997) // http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=00158033.

4 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 1998:33) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/1998/19980033.

5 Mild and virtanen v Finland, App no 39481/98 and 40227/98 (ECtHR, 26 July 2005) // 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00169906.

6 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 2007:36) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/2007/20070036.

7 Selistö v Finland, App no 56767/00 (ECtHR, 16 November 2004) // http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00167475.
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Conventions. The decision was not «obviously erroneous» and «in a large 
part satisfied» the requirement of ECtHR about adequate punishment1. 
In one of recent cases the SC decided to revise its own decision, because 
it did not correspond to practice of ECtHR2.

As we see, the SC used widely the precedents of ECtHR in case of 
legal collisions and redeterminating of delivered judgments. 

Practice of the Supreme Administrative Court (hereinafter SAC) 
in Finland demonstrates various dispatches to the Convention and 
precedents of ECtHR. In regard to the most mentioned in decisions of 
the SAC became art. 8 of the Convention3. 

In the first case the main problem touched upon a residence permit 
and reunification of family. The SAC confirmed that positions of art. 
8 (Right on respect of private and domestic life) and art. 13 (Right on 
the effective means of legal defense) of Convention are reflected by 
the requirements of art. 21 (2) the Convention on fair trial, and also 
«observances of balance of right on domestic life with public interest 
and national security»4. 

In this case the Administrative Court abolished the decision 
of immigration service about a rejection of residence permit for 
reunification of family. The SAC, in turn, indicated the fact it is not in 
conflict with practice of ECtHR to allow the materials connecting with 
national safety of Finland. Nevertheless, for justice of judicial trial this 
information must be accepted by a court in closed judicial listening.

In the second case, touching citizenship, the SAC pronounced 
judgment5 that practice of ECtHR can be used in any decisions of the 
SAC even in cases which are out of the materiallylegal adjusting of 
Convention. So, terms of citizenship did not get under the material of 
art. 8 of the Convention, the SAC based on the precedent of ECtHR 
interpreting the right of defense (art. 21 of the Constitution). 

1 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 2008:24) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/2008/20080024.

2 The decision of the Supreme Court of Finland (KKO 2009:80) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kko/kko/2009/20090080.

3 The decision of the Supreme Court of Finland (KHO 2003:92) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kho/vuosikirjat/2003/200303240; 

 The decision of the Supreme Court of Finland (KHO 2003:28) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kho/vuosikirjat/2003/200301292; 

 The decision of the Supreme Court of Finland (KHO 2002:84) // http://www.finlex.fi/fi/
oikeus/kho/vuosikirjat/2002/200203220.

4 The decision of the SAC of Finland (KHO 2007:47) // http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/
vuosikirjat/2007/200701829.

5 The decision of the SAC of Finland Финляндии (KHO 2007:48).
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In a number of cases, touching rights on the fair judicial hearing 
(item 6 of Convention), the SAC considered the criteria of optionality of 
oral hearings1. This estimation was based on the decision of ECtHR that 
absence of oral arguments hearings is not always violation of item 62. 

The SAC took into consideration the practice of ECtHR (art. 6 of 
Convention), that art. 21 does not spread its operating on prohibition of 
statutory appeal in a number of cases, touching civil office workers3. 

Thus, the SAC used actively the norms of Convention and the 
precedents of ECtHR. They were often related to the right on the fair 
judicial hearing (art. 6 Conventions), by the right on respect of private 
life (art. 8 Conventions), and also the right on the effective means of 
legal defense (art. 13 Conventions). 

It is important to notice that the Finnish courts do not always allude 
obviously to the precedents of ECtHR in its decisions, even if their 
influence is «distinctly visible»4. As the Finnish scientists declare, the 
SC gives more postings on the decisions of ECtHR, at the same time the 
SAC depends upon more indefinite dispatches5. 

The SC inclines to allude to international human rights (the norms 
of Convention). So, the SC in the decision about the right on respect 
of private and domestic life alludes to the art. 8 of Convention and 
also provides the plenty of decisions of ECTHR in the same cases 
(Campmany y Diez de Revenga and lopez – galiacho Perona v Spain6 
and Bou gilbert et el Hogar y la Moda s.a. v Spain7). 

At the same time, the SAC often limits to posting on the list of 
national constitutional rights. For example, the case about disagreement 

1 The decision of the SAC of Finland (KHO 2007:67) // http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/
vuosikirjat/2007/200702525; The decision of the SAC of Finland (KHO 2007:68) // http://
www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2007/200702526.

2 Jussila v Finland, App no 73053/01 (ECtHR, 23 November 2006) // http://hudoc.echr.coe.
int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00178135.

3 Eskelinen and others v Finland, App no 63235/00 (ECtHR, 19 April 2007) // http://hudoc.
echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=00180249; The decision of the SAC of Finland 
KHO 2011:39 // http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2011/201101025.

4 Scheinin. Op. cit. P. 270.
5 Ojanen T. Eurooppatuomioistuimet ja suomalaiset tuomioistuimet. lakimies. 2005. 7–8, 

1210–1228, 1217; The decision of the SC of Finland (KKO 2005:82) // http://www.finlex.fi/
fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2009/200902303; The decision of the SAC of Finland 2003:24 // 
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2003/200301163.

6 Campmany y Diez de Revenga and lopezgaliacho Perona v Spain // http://echr.ketse.
com/doc/54224.00en20001212/view.

7 Bou gibert et el Hogar y la Moda s.a. v Spain // http://echr.ketse.com/
doc/14929.02fr20030513/view/.
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of guardians of relatively religious education of children of the SAC1 
in resolute part alluded only to the norms of Constitution (art. 11) and 
national legislation (art. 1 (1), 3 (2), 6 Freedom of Religion Act 20032, art. 
13 (1), (5) Basic Education Act 19983 and other). 

As we see, the Finnish courts have the strong influence on the 
practice of ECtHR solving the cases on human rights. Thus, the Finnish 
courts use widely the practice of ECtHR, including indirect methods – 
«extra» and «standard» interpretation4. 

The results of the practice of The SC and the SAC showed they 
often use the norms of Convention, as norms of direct action, having 
first priority above national legislation or even repealing pronounced 
judgments. All these facts underline only high standards of observance 
of international agreements about primary human rights in Finland.
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RIGHT ON JUSTICE ON OCCUPIED TERRITORIES OF UKRAINE: 
ROLE FOR EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Анотація
Бабін Б. Право на правосуддя на окупованих територіях: місце Євро-

пейського суду з прав людини. – Стаття.
У статті розглянуто аспекти залучення Європейського суду з прав людини 

до забезпечення права на правосуддя в умовах російської агресії та окупації. 
Висвітлено особливості захисту порушень такого права у Автономній Респу
бліці Крим, Севастополі та в районі Антитерористичної операції. додатково 
вказано на специфіку забезпечення доступу на правосуддя в Криму корінних 
народів України та їх представників.

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, право на правосуддя, ро
сійська агресія, окупаційне законодавство, антитерористична операція, корін
ні народи. 

1 The decision of the SAC of Finland (KHO 2004:99) // http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/
vuosikirjat/2004/200403007.

2 Freedom of Religion Act (453/2002) // http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453.
3 Basic Education Act (628/1998) // http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/

en19980628.pdf.
4 Ojanen, op. cit., P. 198; Pellonpää, op. cit., P. 123.
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Аннотация
Бабин Б. Право на правосудие на оккупированных территориях: место 

Европейского суда по правам человека. – Статья.
В статье рассмотрены аспекты привлечения Европейского суда по правам 

человека по обеспечению права на правосудие в условиях российской агрес
сии и оккупации. Освещены особенности защиты нарушений такого права в 
Автономной Республике Крым, Севастополе и в районе Антитеррористичес
кой операции. дополнительно указано на специфику обеспечения доступа на 
правосудие в Крыму коренным народам Украины и их представителям. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, право на правосу
дие, российская агрессия, оккупационное законодательство, антитеррористи
ческая операция, коренные народы.

Summary
Babin B. Right on Justice on Occupied Territories of Ukraine: Role for 

European Court of Human Rights. – Article.
Author watches the aspects of including the European court on Human Rights to 

the processes of prohibition the right on justice in conditions of Russian aggression 
and occupation. The specialties of defense the violation of this right in Autonomous 
Republic of Crimea, Sevastopol and Region of Antiterrorist Operation are lighted at. 
Additionally there is pointed on the specification of access to justice in Crimea for 
the indigenous peoples of Ukraine and their representatives. 

Keywords: European Court on Human Rights, right on justice, Russian 
aggression, occupational legislation, antiterrorist operation, indigenous peoples.

Problem of access to justice for population of the occupied 
territories, recognized in modern UN and OSCE acts, is actual for 
Ukrainian citizens residing in Crimean peninsula. After the Ukrainian 
democratic revolution, since the beginning of February of 2014, the 
armed conflict between two memberstates founders of the UN, takes 
place in the Eastern European region. I.a., as it was stated on UN, now 
Ukraine has lost defacto control over Crimea but has the support of 
the majority of UN Member States, which recognize the territorial 
integrity and sovereignty of Ukraine. Russian Federation (RF) exercises 
a defacto political and judicial control over Crimea (with own military 
troops in Autonomous Republic of Crimea, city of Sevastopol and part 
of Herson region) although this is not recognized dejure by the most of 
the members of international community. Situation of Crimea several 
times was considered by the highest UN bodies such as the general 
Assembly and the Security Council. 

Aspects of claims to the ECHR connected with violations of 
human rights during Russian aggression and occupation, guaranteed by 
European convention, 1950, is actual as in context of possible parties 
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of such case so in its volume. O. v. Zadorozhny points that there is two 
claims of Ukraine vs. Russia in ECHR now (September, 2014) as the 
most simple and suitable access to the international justice; and even 
the strait results of ECHR decision is under discussion now but those 
results will anyway notify the nonrecognizing the current situation by 
Ukraine, its belief in own rights and duty to implement the sanctions to 
the stateaggressor [1, p. 4]. But except the Ukraine (state) claims there 
may be claims of persons against Russia and also claims of persons and 
even Russia as state against Ukraine. Such claims may have, as ground, 
violation the right on justice on occupied territories. 

Anyway, Constitution of Ukraine guarantees for everybody the 
right to challenge in court the decisions, actions or inactivity of state 
authorities, local government officials and officers; also it guarantees 
the right for legal appeal for the protection of the rights and freedoms to 
relevant international judicial institutions or to the appropriate authorities 
international organizations, member or participant by Ukraine (article 
55) [2]. Ukrainian practice of appeals to the European Court on Human 
Rights shows that most important problems in area of justice in Crimea 
(also as in Donetzk and lugansk regions), were:

– the violation of right on reasonable time to consider the case, 
– non enforcement the court decision of financial character, 
– tortures and illtreatment in law enforcement bodies during 

criminal process.
Ukrainian court system was modernizing during 19962010. Justice 

in Ukraine is administered exclusively by the courts; the delegation of 
the functions of the courts, and also the appropriation of these functions 
by other bodies or officials, is not permitted. The jurisdiction of the 
courts extends to all legal relations that arise in the Ukraine. 

The people directly participate in the administration of justice 
through people’s assessors and jurors. In Ukraine, the system of courts of 
general jurisdiction is formed in accordance with the territorial principle 
and the principle of specialization. The respective high courts are the 
highest judicial bodies of specialized courts; courts of appeal and local 
courts operate in accordance with the law; the creation of extraordinary 
and special courts is not permitted. Justice is administered by professional 
judges and, in cases determined by law, people’s assessors and jurors 
(articles 124, 125, 127 of Constitution of Ukraine). Court system and 
justice relation is regulated now by the allnational laws of Ukraine, 
such as: «On the Court System and Statute of Judges», 2010, Criminal 
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Process Code, 2012, Civil Process Code, 2004, Code of Administrative 
Justice, 2005 and Code of Administrative Delicts, 1984 [3]. 

On the beginning of the 2014 24 local courts in Crimea operated 
(district, town and towndistrict courts) in ARC, 4 district courts were in 
Sevastopol, also the Appeal Court of ARC, Appeal Court of Sevastopol, 
Administrative Court of ARC, Administrative Court of Sevastopol, 
Commerce Court of ARC, Commerce Court of Sevastopol, Appeal 
Administrative Court (Sevastopol) and Appeal Commerce Court 
(Simferopol) existed. 

After Russian military and politic actions in Crimea Ukraine 
adopted the law № 1207vII «On the Protection of Rights and Freedoms 
of Citizens and on legal Regime for the Temporarily Occupied Territory 
of Ukraine» on April 15, 2014. The preamble of this law, concerning 
the basis for public policy for temporarily occupied territory of Ukraine, 
determined duty of defense and full implementation of national, cultural, 
social and political rights of citizens of Ukraine, including indigenous 
peoples. This legal configuration suggests that the rights of Ukrainian 
population in Crimea is covered by the provisions of this law № 1207
vII, under which Ukraine is taking all necessary measures «to guarantee 
the rights and freedoms guaranteed by the Constitution and laws of 
Ukraine, by international treaties, to all citizens of Ukraine residing 
occupied territory». «In the occupied territories liability for violations 
of human rights, which are guaranteed by the Constitution and laws of 
Ukraine, relies on Russia as on the stateoccupier in accordance with the 
norms and principles of international law», as this law says. European 
Convention on Human Rights, decisions and practice of European Court 
of Human Rights (ECHR), of course, can be regarded as a collection of 
relevant «norms and principles» of international law applied by Ukraine 
to implement the requirements of the law № 1207vII [4].

Article 12 of the law of Ukraine № 1207vII changed venue of 
cases looked by local courts located in the ARC and Sevastopol city, «due 
to the inability to deliver justice in the temporarily occupied territories 
by such local courts». I.a., Crimean civil cases and criminal proceedings 
for Crimean cases are handled by local courts in Kyiv, determined by 
the Court of Appeal of Kyiv; Crimean administrative cases with local 
courts jurisdiction are considered by local courts of Kyiv, defined by 
Kyiv Appeal Administrative Court. 

we analyzed practice of such transmission of cases and found a lot 
of cases (MayJune 2014) of administrative appeals given in Crimea to 
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local courts by representatives of local population and, after beginning 
the Russian intervention, citizens, residing in Crimea, as plaintiffs asks 
for transfer the hearing to Holosiyivsky district court in Kiev according 
to demands of law № 1207vII (cases № 101/3138/13а; 2701/2658/12; 
2а2981/2011; 122/4394/2012; 2а1825/10/0105; 111/1828/13а; 2а
1134/09/0115; 2а1237/09/0115 etc.). Defendants in those appeals given 
by Crimean inhabitants are the local bodies situated in Crimea (executive 
committee of city council, local State Pension Fund offices, local police 
offices) so it proves that part of Crimean’s still recognize the Ukrainian 
jurisdiction and are ready to realize its right for justice according to the 
law № 1207vII [5]. Alas we no have no statistics on civil cases that are 
much more popular i. a. for population of Crimea to have the picture of 
implementation the rules of law № 1207vII.

During the Russian military and politic actions verkhovna Rada 
(Parliament) of Ukraine made official Statement on the guarantee of 
the Rights of the Crimean Tatar People in the Ukrainian State, approved 
by the Resolution № 1140vII of March 20, 2014. According to the 
Statement Ukraine guarantees the preservation and development of 
ethnic, cultural, linguistic and religious identity of the Crimean Tatar 
People as an indigenous people. 

Ukraine guarantees the protection and implementation of the 
inherent right of selfdetermination of the Crimean Tatar People in the 
sovereign and independent Ukrainian State. Ukraine recognized the 
Mejlis of the Crimean Tatar People, as the executive body of Kurultay of 
the Crimean Tatar People, and as the highest representative body of the 
Crimean Tatars. By this Statement Parliament of Ukraine instructed the 
Cabinet of Ministers of Ukraine to submit immediately the draft laws 
and other legal acts of Ukraine that define and confirms the status of the 
Indigenous People of Ukraine. Development of relevant projects might 
be done in consultation with the Mejlis of the Crimean Tatar People, 
in close cooperation with the UN, the OSCE, the Council of Europe 
in accordance with international law and standards of human rights, 
indigenous peoples and ethnic minorities. In article 4 of Statement 
№ 1140vII verkhovna Rada of Ukraine declared its support for the UN 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, 2007; during the 13th 
session of UN Permanent Forum on Indigenous Issues on 23 of May, 
2014 Permanent representative of Ukraine in UN declared the will of 
Ukrainian government to support the Declaration officially.
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At the same time Ukraine adopted the law № 1223vII «On the 
Restoration of the Rights of Persons Deported on National grounds». 
This act does not contain the term «indigenous peoples»; but there are 
mentioned about both deported peoples and the Crimean Tatars; at the 
same time the law № 1223vII is the universal document covering 
all criminal ethnic deportations made by Soviet state (deportation of 
Ukrainians etc.). According to the article 9 of this law, state decision of 
refuse in granting to the Crimean Tatar person the status of deportees 
in way of nongiving the license may be appealed in court. Article 7 of 
this law of Ukraine defines the procedure and terms of compensation to 
the deportees.

I.a. buildings and other property seized as a result of the deportation 
must be returned to the deportees or to their kind in nature if it is possible 
(if the house is not occupied, and if the property is preserved). In the case 
of absence of such possibility the applicant is reimbursed by the cost 
of buildings and property. Applications for compensation and return of 
property must be filed not later than three years from the date the person 
status of deportees (those norms comes into force from January 1, 2015).

From other side RF considers Crimea as its own territory. Supreme 
Council of ARC adopted on 17 of March, 2014 the Resolution «On the 
Independence of Crimea» № 17456/14. According to this act, from the 
date of its entry into force, Ukrainian legislation, adopted after February 
21, 2014, is not applicable in the territory of the new so called «Republic 
of Crimea» (hereinafter – RC), solutions of verkhovna Rada of Ukraine 
and of other state bodies of Ukraine adopted from pointed date are not 
implemented. But other Ukrainian legislation, except the indicated (i.a. 
noticed process laws and laws about court system), shall apply on the 
territory of the RC till appearing the relevant regulations of the RC [6]. 

Article 4 of this resolution demands to the Ukrainian courts in the 
RC to continue own activities «for protecting the rights and freedoms 
of citizens and economic operators», and act their decisions concerning 
the application of the legislation of Ukraine that shall not contradict this 
Resolution. Resolution proclaimed the appropriate appellate courts in the 
territories of the RC and Sevastopol as the highest judicial bodies in the 
Crimea. So called «Treaty» between the RF and the RC on acceptance 
RC in the RF and on the formation in the RF new constituent entities, 
signed in Moscow on March 18, 2014, declares the principles of Russian 
jurisdiction in Crimea. Articles 6. 9 of this act (with undetermined legal 
role and statute) say that since the adoption the RC to the RF till January 
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1, 2015 the «transitional period» exists. During this period the issues of 
integration of the «new entities of the RF» into the legal system of the 
RF and into the system of state authorities of the RF might be resolved. 

RF entered into force own legislative and other regulatory legal 
acts in the RC and Sevastopol «since their adoption of the RF». RF does 
not apply normative legal acts of the ARC, of the RC and Sevastopol, 
contrary to the Constitution of the RF. Other such acts are applied by 
the RF in the territories of the RC and Sevastopol «till the end of the 
transition period or until the adoption of the relevant normative legal 
act of the RF and (or) adoption of the regional regulatory legal act. This 
act says nothing about the specific conditions of court activities and 
all justice system in Crimea during the «transitional period». More, its 
article 5 says that Ukrainian citizens and stateless persons permanently 
residing in the day of March 18, 2014 in the RC or in the territory of 
Sevastopol, are recognized as citizens of the RF, with the exception 
for persons who declares their wish to keep their existing citizenship 
and (or) citizenship of their minor children during one months after the 
pointed day (till April 18, 2014). 

No other act of RF or of RC regulated this issue more, so residents 
of Crimea have neither possibility to choose their citizenship on fair 
conditions, nor chance to use the justice mechanisms to prevent such 
forced providing the Russian citizenship for them and members of 
their families. I.a such situation touched Crimean’s, employed in area 
of justice (judges, procurators, investigators, advocates etc.). Issues 
of court system and justice procedures are declared in act named as 
«Constitution of Republic of Crimea», adopted by the SC of Crimea on 
11 of April, 2014 (articles 39, 40, 86); those position are taken from the 
RF Constitution, 1993. According to those declarations everyone has 
guaranteed judicial protection of his rights and freedoms; decisions 
and actions (or inaction) of state authorities, local authorities, public 
associations and officials may be appealed in court. Everyone has right 
«in accordance with international treaties of the RF», to appeal the 
international bodies for the protection of the rights and freedoms. No 
one may be deprived of the right to have hearing in his case court and the 
judge, to whose jurisdiction it falls under the law. 

According to this act justice in the RC» is made by the courts 
only – by federal courts and magistrates. Competence, formation and 
operation of the federal courts is determined by the legislation of the RF 
not of the RC. Status, authority, order and guarantee the performance of 
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judges determined by federal law, and in case of magistrates and judicial 
districts – both by the law of RF and of the RC. Any acts realizing those 
provisions of this act weren’t yet adopted. Anyway court system of RF 
establishing by RF in Crimea has some differences from Ukrainian – 
there is no administrative courts in Russia – so claims against illegal 
actions of state authorities must be given to local common courts; Russia 
have no institute of investigation judge that guarantees less process 
rights to the participants of criminal process. In other way RF have 
special military courts cancelled in Ukraine in 20012010 as violating 
the principle of independent court.

RF created own court system in Crimea on June 23, 2014, when 
four federal laws were adopted (№ 10ФКз, № 154Фз, № 155Фз and 
№ 156Фз). According to them RF created 24 local district and town 
courts in RC and 4 district courts in Sevastopol – all an basis of former 
Ukrainian zones for common local courts. Also RF created s.c. «Supreme 
Court of Republic of Crimea», «Sevastopol City Court» (appellate link), 
«Arbitration Court of Republic of Crimea», «Arbitration Court of 
Sevastopol City» and «21st Appellate Arbitration Court» in Simferopol; 
Crimean and Sevastopol garrison military courts were created. Process 
of forming those bodies defacto is established till July 1, 2015. 

According to the Russian law № 156Фз former Ukrainian judges 
of Crimean courts got the «preemptive right» for positions of judges in 
courts of RF in the Crimea with conditions of acquisition of Russian 
citizenship and compliance requirements for candidates for the post of 
judge. Nobody did not explain how the former Ukrainian judges during 
one year may prepare own qualification in other national legislative 
system (as usual judge is learning in high schools and postgraduate 
programs more that 6 years as in RF so in Ukraine) [7].

Such steps of RF for legitimating the annexation of Crimea were not 
recognized by the world community; more, those steps were recognized 
as dangerous for human rights and for rights of indigenous peoples. So in 
Resolution 68/262 «Territorial integrity of Ukraine» adopted by the UN 
general Assembly on 27 March 2014 were noted that «the referendum 
held in the ARC and the city of Sevastopol on 16 March 2014 having 
no validity, cannot form the basis for any alteration of the status of 
the ARC or of the city of Sevastopol»; UN general Assembly called 
upon all states, international organizations and specialized agencies 
«not to recognize any alteration of the status of the ARC and the city of 
Sevastopol on the basis of the abovementioned referendum and to refrain 
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from any action or dealing that might be interpreted as recognizing any 
such altered status». In HCHR Reports UN emphasizes the double role 
of the international community and the UN in the protection of human 
rights, including the rights on justice. In Resolution «Clear, gross and 
uncorrected violations of Helsinki Principles by the Russian Federation» 
adopted by OSCE Parliamentary Assembly on 1 July 2014 OSCE points 
the fact of Russian «military aggression» in Ukraine and views the 
16 March 2014 referendum in Crimea as an «illegitimate and illegal act, 
the results of which have no validity whatsoever»; OSCE also called 
upon all participating States to refuse to recognize the forced annexation 
of Crimea by the RF [8].

Article 7 of Resolution adopted by OSCE Parliamentary Assembly 
on July 1, 2014 notes the particular vulnerability of Crimean Tatars and 
«other minority groups», along with those Ukrainian citizens opposed 
to the actions undertaken or supported by the RF, to attacks, harassment 
and intimidation by Russiansupported separatist forces. The Caucus 
of Indigenous Peoples attending the 13th session of Permanent Forum 
on Indigenous Issues evaluated that the legal manipulations with the 
intention to escape the recognition and observation of indigenous rights 
in Crimea makes them vulnerable for any oppression from dominating 
population and from Russian government controlling that territory; 
in its resolution Caucus pointed that Russian policy in Crimea is 
very dangerous and is not being in compliance with the international 
standards concerning the rights of indigenous peoples one.

we must watch legal grounds in international law that may be 
an argument in discussion about realization the right of indigenous 
peoples in Crimea to justice. Article 40 of UN Declaration on the 
Rights of Indigenous Peoples, adopted by the UN general Assembly 
in its resolution 61/295 of 13 September 2007, points that indigenous 
peoples have the right to access to and prompt decision through just and 
fair procedures for the resolution of conflicts and disputes with states 
or other parties, as well as to effective remedies for all infringements 
of their individual and collective rights. Such a decision shall give due 
consideration to the customs, traditions, rules and legal systems of the 
indigenous peoples concerned and international human rights. Today 
according to official speeches of central and local authorities, Russia 
refuses to recognize indigenous statute for Crimean Tatars and refuses to 
support the provisions of the Declaration; Ukraine, as it were mentioned 
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before, recognized legal role of the Declaration and indigenous statute 
for Crimean Tatars by Resolution № 1140vII of March 20, 2014.

UN Expert Mechanism’s study on the access to justice in the 
promotion and protection of the rights of indigenous peoples (A/
HRC/24/50) points that this Declaration is an instrument for achieving 
justice and is an important foundational framework for the realization 
of the rights of indigenous peoples. Its implementation can support the 
attainment of access to justice for indigenous peoples; so implementation 
of Declaration by Ukraine and searching ways for adoption Declaration 
by Russia will help the indigenous peoples in Crimea to realize own 
right on justice.

IlO Convention № 169 (1989) Concerning Indigenous and Tribal 
Peoples in Independent Countries, foresees the right of such peoples to 
have access to legal proceedings for the protection of their human rights 
(art. 12) and to retain their own customs and institutions (art. 8). The 
Convention further requires that adequate procedures be established to 
resolve land claims (art. 14). Despite of some proposition of Ukrainian 
politics to look possibility of ratification Convention № 169 today there 
is no real perspective of its ratification neither by Ukraine nor by Russia.

we must analyze key provisions of Expert Mechanism’s 
study on the access to justice in the promotion and protection of the 
rights of indigenous peoples (30 July 2013, A/HRC/24/50) Study A/
HRC/24/50points in article 5 that in conformity with the right to 
selfdetermination, indigenous peoples must have access to justice 
externally, from states, and internally, through indigenous customary 
and traditional systems; indigenous peoples must have access to justice 
both individually and collectively (Russia now do not give possibility to 
collective access for indigenous peoples in Crimea).

Article 6 of Study A/HRC/24/50 points that particular dimension 
of access to justice relates to overcoming longstanding historical 
injustices and discrimination, including in relation to colonization and 
dispossession of indigenous peoples’ lands, territories and resources; 
injustices of the past that remain unremitted constitute a continuing 
affront to the dignity of the group. In a case with indigenous peoples 
in Crimea we see that processes of injustices and discrimination, 
including in relation to colonization and dispossession of indigenous 
peoples’ lands, territories and resources in Crimea are not the history, 
but a modern reality. It is hard to wait from local Crimean authorities 
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open, transparent and free access for justice for Crimean Tatars in such 
situation [9].

Study A/HRC/24/50 also emphases the duty of providing the 
access to international mechanisms of justice for the indigenous peoples. 
As both Russia and Ukraine recognized the competence of UN Human 
Rights Committee, of UN Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination and of European Court for Human Rights, we may expect 
appeals from representatives of indigenous peoples to those bodies, with 
certain coherent grounds as on Ukrainian, so on Russian national legal 
process cases. At the same time neither RF nor Ukraine are not parts 
of Optional Protocol to the Covenant on Economic, Social and Culture 
Rights so indigenous peoples in Crimea have no possibility to appeal to 
the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights.

In article 22 of its Study A/HRC/24/50 Expert Mechanism is aware 
of longstanding complaints from indigenous peoples that they lack 
standing to bring complaints relating to loss of sovereignty and self
determination under international law or to enforce treaties between 
indigenous peoples and states, for example standing as states before 
the International Court of Justice. Such complaints now may be given 
by representative bodies of Crimean Tatars to the European Court for 
Human Rights but the results of such proceeding likely will not be 
implemented by RF. 

Articles 24, 32 of Study A/HRC/24/50 point that the preemptory 
norm of nondiscrimination, a fundamental pillar of international human 
rights law, requires that indigenous peoples have access to justice on an 
equal basis to the general population; that at the national and regional 
levels, strategic litigation, education, outreach and advocacy can help 
to expand access to justice and protections for the rights of indigenous 
peoples. The biggest problem for realization of those provisions is in 
absence of local layers and advocates qualified in Russian legislation in 
Crimea. Article 42 of Study A/HRC/24/50 points that where indigenous 
peoples are victims of crimes, in some cases, the response is inadequate, 
including as a result of insufficient state support for appropriate policing 
or where there is a lack of impartiality on the part of law enforcement 
agencies; access to justice can be blocked where law enforcement is 
not available or its officers fail to act appropriately, including by not 
recording complaints or undertaking genuine investigations. 

In this context we may mention one of the most terrible incidents 
was a case of father of three children Reshat Ametov, who was kidnapped 
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by paramilitaries, outrageously tortured and ferociously murdered. This 
case is not unique, it got widely into media through presence the original 
video that proves the fact of kidnapping and trough the body of Ametov 
was found accidently. Many other representatives of Crimean Tatar 
People disappeared during last months in Crimea also; in any of such 
cases Russian police, military and paramilitary authorities did not find 
or name anybody responsible for those illegal actions.

So we must mention the articles 78, 81, 82 of Study  
A/HRC/24/50 telling us about the updated set of principles promotes 
a broad concept of justice based on the right to know (also known as 
the right to the truth), the right to justice, the right to reparation and 
guarantees of nonrecurrence. I.a. the right to the truth provides that all 
persons have the right to know the truth about past events concerning the 
commission of heinous crimes and about the circumstances and reasons 
that led to the perpetration of those crimes. In particular, victims and 
their families have the right to know the truth about the circumstances in 
which violations took place and, in the event of death or disappearance, 
the victims’ fate. 

Such problems appear in conditions of transitional justice processes, 
that is actual for conflict situation such as aggression, occupation and 
deportation. Processes and mechanisms associated with transitional 
justice are concerned with how societies emerging from conflict or 
repressive rule address the legacy of violations of human rights. we may 
agree with demands of articles 83, 84, 96 of Study A/HRC/24/50 and 
constant that they cover the modern Crimean situation.

According to those principles states must ensure that those 
responsible for serious crimes under international law are prosecuted, 
tried and duly punished. The right to reparation implies a state duty to 
make reparations and the possibility for the victim to seek redress from 
the perpetrator; the right to reparation includes measures of restitution, 
compensation, rehabilitation and satisfaction. 

At the same time, as this UN act mentions, transitional justice 
consists of both judicial and nonjudicial processes and mechanisms, 
including prosecutions, truthseeking, reparations programs, institutional 
reform, or an appropriate combination thereof. These mechanisms are 
interlinked and one does not replace another. while the present study 
focuses largely on truth commissions, other relevant measures to 
guarantee the rights to truth and justice include international criminal 
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tribunals, national criminal proceedings, commissions of inquiry, 
official archives and historical projects. 

we may claim that in conditions of politic regime created by RF 
in Crimea, including war propaganda, ethnic hatred inciting, legalizing 
Russian paramilitary troops and reducing the common civil rights and 
freedoms – proposed by UN relevant measures to guarantee the rights 
to truth and justice will not be implemented in Crimea without the aid 
of UN bodies. So we may point that problem of restriction or denial of 
right on justice in occupied Crimea is complex and is connected with 
UkrainianRussian conflict and with modern statute of Crimea as with 
statute of Crimean population, i.a., with statute of indigenous peoples 
and their representatives in Crimea. Crimean population as hostages of 
modern situation have objective problems with realization their right to 
justice using both (or any from) national Ukrainian and Russian court 
systems, advocacy and law enforcement mechanisms. 

Russian aggression caused some essays of Ukrainian researches 
devoted to the ECHR problems. For example, B. A. Barabash mentioned 
on the difference between the ECHR cases georgia vs. Russia, 2014 and 
Cyprus vs. Turkey, 2014 (that are both connected with violation the 
human rights in conditions of external aggression and occupation) as 
the second one is more useful for defense the right of persons living on 
occupied territory [10, p. 93]. M. Jafrudi, analyzing the case Cyprus vs. 
Turkey, points that this case has some common features with Ukrainian 
modern case. As in both situation the foreign occupation exists [11, p. 45
48] – but in one case it turned into the creation of nonrecognized Turkish 
Republic of Northern Cyprus and in other – in the fast transformation of 
nonrecognized Republic of Crimea to the annexed territory of RF; but 
in other part occupied by RF territories in Donetzk and lugansk regions 
now have no clear identification even in official Russian declarations (as 
Russia names theses territories as «Peoples’ Republics» or «Novorossia» 
of part of Ukraine etc.). 

Anyway in ECHR cases Cyprus vs. Turkey and loizidou vs. 
Turkey was pointed that condition of mass presence of Turkish army is 
a ground for responsibility of Turkey for coherent violations and a sign 
of effective overall control of Turkey over Northern Cyprus. It means 
that we have perspective the recognition by ECHR of the effective 
overall control of RF over AR of Crimea and Sevastopol – since 23 of 
February, 2014 and effective overall control of RF over parts of Donetzk 
and lugansk regions that are not controlled by Ukraine – since 24 of 
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August, 2014. If those dates of Russian invasion to pointed parts of 
Ukraine will not be recognized by ECHR – anyway RF is responsible 
for effective overall control over Crimea since 21 of March, 2014 when 
Russia officially recognized the annexation of Crimea. 

Situation with right on justice in occupied parts of Donetzk and 
lugansk regions (so called «Donetzk Peoples’ Republic» and «lugansk 
Peoples’ republic») have other legal ground, comparing with the 
situation for AR of Crimea and Sevastopol. First Russia officially does 
not recognize own responsibility for coherent human rights’ violation 
and did not establish the occupational justice on those territories. 
But also law of Ukraine № 1207vII does not cover those territories 
so the official court system of Ukraine was not cancelled there. Now 
the Donetzk and lugansk regions are named officially as a zone of 
Antiterrorist Operation and special legislation on justice in this zone in 
established by Ukrainian parliament.

I.a. the law of Ukraine № 1632vII «On Realizing the justice 
and Criminal Procedure in a Context of the Antiterrorist Operation 
Implementing» on 12 August, 2014 was adopted. law № 1632vII 
determines the forms of legal reaction in the Region of Antiterrorist 
Operation (RATO) targeted on providing access of citizens and entities 
to justice. This law change the territorial jurisdiction of courts due to 
impossibility of realizing justice by some courts in RATO. According to 
this law State Court Administration must determine in what districts of 
RATO Ukrainian courts can not provide justice and notify about it the 
Heads of Ukrainian high courts: of the High Specialized Court on Civil 
and Criminal Cases, of the High Administrative Court and of the High 
Commercial Courts. Those three Heads must determine the common 
local, common appellate, administrative local, administrative appellate, 
commercial local and commercial appellate courts that take jurisdiction 
and materials of judging cases from the courts of same character in 
pointed districts in RATO (after finishing ATO in whole RATO or in 
some districts of RATO the jurisdiction must be renewed in coherent 
courts of Donetzk and lugansk regions but the cases in process will 
not be given back to this courts). The law № 1632vII determine the 
same rules for transferring jurisdiction of judgesinvestigators from 
RATO courts [12], but according to the provisions of the law of Ukraine 
№ 1631vII, adopted on 12 August, 2014 also, in the RATO prosecutor 
gets the rights of the judgeinvestigator in a criminal process [13].

To solve this problem we may advice such measures. 
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Ukrainian state bodies, civil society structures, academicians also 
as UN, OSCE, CE expert mechanisms must monitor the situation and 
coherent claims to ECHR with:

– realization the Crimean population representatives’ claims 
in Ukrainian courts according to the Ukrainian laws № 1223vII, 
2014 and № 1207vII, 2014, also as realization by Donetzk and lugansk 
population representatives and other persons the norm of Ukrainian law;

– policy of Ukrainian and Russian authorities concerning the 
former Ukrainian judges, layers and advocates that lived and/or live in 
Crimea and in occupied territories of Donetzk and lugansk regions;

– practice of «justice» in Russian occupational courts in Crimea 
in cases where the rights of Ukrainian citizens are violated;

– practice of «justice» in bodies formed by separatists authorities 
in Donetzk and lugansk regions.

Zadorozhny O. v. propose to create the coordination body or 
department for aid to persons who wish to give the individual appeals 
and claims against Russia to ECHR as now their activities is non
coordinated [1, p. 4]. As we know the practice of Ukrainian governing, 
the concept of such body is theoretically nice but in practice it will cause 
the additional bureaucratization of those processes. So the organizational 
forms of defending the right on justice, violated by Russian aggression, 
in ECHR, must be the topic of future researches.

References
1.  Zadorozhny O. V. Imternational Legal Tools of Defence the Interests of Ukraine: 

Common Characteristic, Acceptability and Optimal Choice  // Interests of 
Ukraine: International Legal Defense : Preprint of International Conference, 
28 August, 2014 [in Ukrainian ; Задорожний О. В. Міжнародно-правові за-
соби захисту інтересів України: загальна характеристика, прийнятність 
та оптимальний вибір  // Інтереси України: міжнародно-правовий за-
хист  : міжнародна науково-практична конференція 28  серпня 2014  р., 
Київ, препринт] – К. : КІМО, 2014. – С. 3-5.

2.  Constitution of Ukraine, adopted at the Fifth Session of the Verkhovna 
Rada of Ukraine on 28 June 1996 ; URL : http://www.ccu.gov.ua/doccatalog/
document?id=12084

3.  Court Authority of Ukraine : web portal [in Ukrainian] ; URL : www.court.
gov.ua 

4.  On the Providing the Rights and Freedoms of Citizens and Legal Regime for 
the Temporarily Occupied Territory of Ukraine : Law of Ukraine № 1207-VII 



101

on 15 April, 2014 [in Ukrianian ; Про забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово окупованій території України  : 
ЗаконУкраїни від 15 квітня 2014 р. № 1207-VII] ; URL : http://zakon2.rada.
gov.ua/laws/show/1207-18

5.  List of cases that were in proceeding in courts in ARC and in Sevastopol that 
got changes of territorial jurisdiction by Kiev Appellate Administrative Court 
[in Ukrainian ; Список справ, які перебували в провадженні судів АРК 
та м. Севастополя щодо яких Київським ААС змінено територіальну 
підсудність] ; URL : http://apladm.ki.court.gov.ua/sud9103/krim/

6.  On the Independence of Crimea  : Resolution of Supreme Council of ARC 
adopted №  1745-6/14  on 17  of March, 2014 [in Russian ; О независимости 
Крыма  : постановление Верховного Совета Автономной Республики 
Крым от 17 марта 2014 г. № 1745-6/14] ; URL : http://www.rada.crimea.ua/
act/11748

7.  On the Order of Selection of Candidates for the Original Compositions of 
Federal Courts Created in the Territories of the Republic of Crimea and City 
of Federal Significance Sevastopol : Federal Law of RF № 156-ФЗ on 23 June 
2014 [in Russian ; О порядке отбора кандидатов в первоначальные соста-
вы федеральных судов, создаваемых на территориях Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя  : Федеральный закон 
Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 156-ФЗ] ; URL :http://www.
rg.ru/2014/06/27/sud-dok.html

8.  Clear, gross and uncorrected violations of Helsinki Principles by the Russian 
Federation : Resolution adopted by OSCE Parliamentary Assembly on 1 July 
2014 ; URL  : http://www.oscepa.org/news-a-media/press-releases/1849-osce-
parliamentarians-approve-russia-resolution-amid-debate-on-ukraine

9.  Expert Mechanism’s study on on the access to justice in the promotion and pro-
tection of the rights of indigenous peoples, 30 July 2013 A/HRC/24/50  ; URL : 
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/160/21/PDF/G1316021.
pdf?OpenElement

10.  Barabash B.  A.  Tools of International Adjudication as an Instrument of 
Defense by Ukraine the National Interests on International Arena // Interests 
of Ukraine: International Legal Defense : Preprint of International Conference, 
28  August, 2014 [in Ukrainian ; Барабаш Б.  А.  Засоби міжнародної 
ад’юдикації, як інструмент захисту Україною національних інтересів на 
міжнародній арені  // Інтереси України: міжнародно-правовий захист  : 
міжнародна науково-практична конференція 28  серпня 2014  р., Київ, 
препринт]. – К. : КІМО, 2014. – С. 91-95.

11. Mariam Jafrudi. Responsibility for Violation the ECnHR in Crimea : Lessons 
Got in Case Cyprus vs. Turkey in ECHR // Interests of Ukraine: International 



102

Legal Defense  : Preprint of International Conference, 28  August, 2014 [in 
Ukrianian ; Маріам Джафруді Відповідальність за порушення ЄКПЛ 
в Криму: уроки, винесені у справі Кіпр проти Туреччини у ЄСПЛ  // 
Інтереси України: міжнародно-правовий захист  : міжнародна науково-
практична конференція 28 серпня 2014 р., Київ, препринт]. – К. : КІМО, 
2014. – С. 44-48.

12.  On Realizing the justice and Criminal Procedure in a Context of the Antiterrorist 
Operation Implementing : Law of Ukraine № 1632-VII on 12 August, 2014 [in 
Ukrainian ; Про здійснення правосуддя та кримінального проваджен-
ня у зв’язку з проведенням антитерористичної операції : Закон України 
від 12  серпня 2014  р. №  1632-VII] ; URL  : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
show/1632-18

13.  On Amendments Criminal Process Code of Ukraine about the Special Regime 
of Pre-Court Investigation in Conditions of War, Unusual Situation or in 
Region of Holding the Antiterrorist Operation  : Law of Ukraine № 1631-VII 
on 12 August, 2014 [in Ukrianian ; Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового 
розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі 
проведення антитерористичної операції  : Закон України від 12  серпня 
2014 р. № 1631-VII] ; URL : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1631-18

Н. В. Мішина
професор кафедри конституційного права

Національного університету «Одеська юридична академія», 
доктор юридичних наук, професор

ВИКОРИСТАННЯ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ 
З  ПРАВ ЛЮДИНИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ (НА ПРИКЛАДІ 

ДИСЦИПЛІНИ «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИх КРАЇН»)

Анотація
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дини у навчальному процесі (на прикладі дисципліни «Конституційне 
право зарубіжних країн»). – Стаття. 

У статті розглядаються основні напрямки впровадження теоретичних ас
пектів функціонування Європейського Суду з прав людини та його окремих 
рішень у програму викладання навчальної дисципліни «Конституційне право 
зарубіжних країн». при цьому використано напрацювання кафедри консти
туційного права Національного університету «Одеська юридична академія». 

Ключові слова: конституційне право, конституційне право зарубіжних кра
їн, права людини, практика Європейського Суду з прав людини.
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человека в учебном процессе (на примере дисциплины «Конституционное 
право зарубежных стран»). – Статья.

В статье рассматриваются основные направления внедрения теоретичес
ких аспектов функционирования Европейского Суда по правам человека и его 
отдельных решений в программу преподавания учебной дисциплины «Кон
ституционное право зарубежных стран». при этом использованы наработки 
кафедры конституционного права Национального университета «Одесская 
юридическая академия».

Ключевые слова: конституционное право, конституционное право 
зарубежных стран, права человека, практика Европейского Суда по правам 
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Summary 
Mishyna N. V. Using the law of the European Court of Human Rights in the 

learning process (for example, the subject «constitutional law of foreign coun-
tries»). – Article.

The article outlines the main areas of implementation of the theoretical aspects 
of the European Court of Human Rights’ activity and its decisions in the teaching of 
the «Constitutional law of Foreign Countries.» The author summarizes the experi
ence of the National University «Odessa law Academy» Department of Constitu
tional law.

Keywords: constitutional law, constitutional law of foreign countries, human 
rights, the European Court of Human Rights.

У Національному університеті «Одеська юридична академія» 
програми багатьох дисциплін пов’язані з необхідністю застосуван
ня у навчальному процесі рішень Європейського Суду з прав лю
дини (далі – ЄСпл). значна кількість з них викладається кафедрою 
конституційного права НУ «ОюА». 

Традиційним стало використання текстів рішень ЄСпч при 
викладанні конституційного права України та різноманітних кон
ституціоналістичних спецкурсів. У доповіді увагу буде зосеред
жено на навчальній дисципліні, яка також може бути збагачена 
рішеннями ЄСпч, однак меншою мірою, ніж згадані вище. це 
«державне право зарубіжних країн» (або «Конституційне право 
зарубіжних країн», як його все частіше іменують викладачі та ав
тори підручників). 

Конституційне право зарубіжних країн як навчальна дисци
пліна в НУ «ОюА» викладається протягом семестру (другий се
местр 2 курсу або перший семестр 3 курсу). за цей невеликий за 
тривалістю період студенти опановують як загальну частину пред
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мету (теорія конституційного права, ілюстрована прикладами із 
сучасного політичного життя зарубіжних країн), так і його особли
ву частину (основи конституційного права окремих держав; наразі 
програмними країнами є США, Велика Британія, Франція, ФРН, 
японія).

Розглянемо можливості використання теоретичних положень 
про рішення ЄСпч та текстів окремих рішень на прикладі перелі
ку тем, включених до останнього підручника «Конституційне пра
во зарубіжних країн», виданого у 2014 р. авторським колективом, 
більшість членів якого є членами кафедри конституційного права 
НУ «ОюА». 

підручник складається з двох томів, відповідно перший при
свячено загальній частині дисципліни [1], а другий – особливій [2]. 

перший том починає тема «Вступ до конституціоналізму в 
зарубіжних країнах». Безперечно, при викладенні цій теми у цен
трі уваги знаходяться принципи конституціоналізму, у т.ч. демо
кратизму, верховенства права тощо. Євроінтеграційні прагнення 
України роблять важливим дотримання цих принципів. Але, їхнє 
розуміння на сучасному етапі не є однозначним. У зв’язку з цим, у 
нагоді стане практика ЄСпл – її застосування сприятиме розумін
ню основоположних принципів європейського конституціоналізму 
у тому значенні, в якому вони використовуються у більшості євро
пейських демократій «зі стажем». 

Тема 3 «джерела конституційного права в зарубіжних краї
нах» містить питання про судові прецеденти як джерела права, що 
дозволяє розкрити юридичну природу рішень ЄСпл та їхнє місце 
в ієрархії джерел права конкретної європейської країни, з огляду на 
правову родину, до якої країна належить. 

Тема 5 «Конституційний контроль в зарубіжних країнах» фо
кусує увагу на функціонуванні органів конституційної юрисдик
ції. при цьому, дуже цікавим для студентів є питання щодо спів
відношення рішень ЄСпл та національного органу конституційної 
юрисдикції, яке плідно розглядати на прикладі взаємодії ЄСпл та 
Федерального конституційного суду ФРН у справі захисту окре
мих прав людини. У Темі 13 «Судова влада у зарубіжних країнах» 
її автор, д.ю.н. М. В. Савчин, логічно поєднує огляд роботи судів як 
конституційної, так і загальної юрисдикції, розглядаючи тенденції 
та особливості їхнього функціонування в європейських країнах з 
урахуванням рішень та узагальнень правових позицій ЄСпл. 
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Тема 7 «Конституційне положення особистості в зарубіжних 
країнах» є центральною з точки зору ознайомлення студентів з 
практикою ЄСпл. Історичні аспекти формування поколінь прав 
людини, гарантії прав людини – це питання, які стосовно європей
ських держав неможливо розглянути без звернення до історичних 
та сучасних основ функціонування ЄСпл. Що ж до розгляду окре
мих прав, то тут важливе значення має: 

– розгляд конкретного права з урахуванням того, як воно на
разі розуміється ЄСпл; 

– виявлення ключових рішень стосовно кожного з прав, що 
захищаються Конвенцією про захист прав людини і основополож
них свобод 1950 р., з метою орієнтування студентів на дослідження 
кращих зразків юридичної техніки; 

– огляд найновіших рішень стосовно кожного з прав, що до
зволяє продемонструвати напрямок розвитку розуміння того чи ін
шого права в європейських країнах, та прогрес у відповідній сфері;

– обговорення т. зв. пілотних рішень для того, щоб студенти 
мали уявлення про найбільш типові порушення прав людини на 
сучасному етапі. 

Тема 8 «громадянське суспільство. громадські організації 
та політичні партії як його інститути в зарубіжних країнах» дає 
можливість зосередитись на рішеннях, що були прийняті на за
хист прав на свободу зібрань та об’єднання, ч. 1 ст. 11 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. Також 
ці рішення стануть у нагоді і при розгляді Теми 9 «Конституційні 
інститути безпосередньої демократії в зарубіжних країнах». Крім 
того, багато інших аспектів безпосередньої демократії знайшли 
своє відображення у практиці суду, що використав при написанні 
цієї теми її автор, к.ю.н. І. О. Бондаренко. 

Том 2 підручника містить огляд конституційного права таких 
європейських країн, як Велика Британія, Франція, ФРН. при роз
гляді питань про правовий статус особистості у цих державах по
стають широкі можливості використання практики ЄСпл. Що ж 
до ще однієї країни, огляд конституційного права якої включено до 
Тому 2 – Російської Федерації, то її досвід співпраці з ЄСпл також 
привертає увагу. 

Наприкінці доповіді хотілося б відмітити, що цей підруч
ник – одне з перших навчальних видань з конституційного права 
зарубіжних країн, яке відійшло від традиційного «негласного» роз
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межування: від розгляду окремо конституційного права, а окремо – 
європейського права, і це було зроблено як раз завдяки зверненню 
до теорії та практики ЄСпл. Від імені авторського колективу ви
словлю сподівання, що у наступному виданні підручника до нього 
буде інтегровано ще більше рішень ЄСпл, важливих для фахівців 
у сфері конституційного права. 
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Анотація
Паліюк В. П. Врахування судами загальної юрисдикції України дина-

мічності практики Європейського суду з прав людини. – Стаття.
В статті досліджується принцип еволюційного (динамічного) тлумачення 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. зосереджена 
увага на захисті екологічних прав (ст. 8 Конвенції) та розкритті права на до
ступ до публічної інформації (ст. 10 Конвенції). зазначено, що суди загальної 
юрисдикції України повинні враховувати динамічність практики Європей
ського суду з прав людини.

Ключові слова: Конвенція про захист прав людини і основоположних сво
бод, оціночні (абстрактні) поняття, принцип еволюційного (динамічного) тлу
мачення, захист екологічних прав, право на доступ до публічної інформації, 
суди загальної юрисдикції України, застосування динамічної практики Євро
пейського суду з прав людини.
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Аннотация
Палиюк В. П. Использование судами общей юрисдикции Украины ди-

намичности практики Европейского суда по правам человека. – Статья.
В статье исследуются принципы эволюционного (динамического) толко

вания Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Сосредоточено 
внимание на защите экологических прав (ст. 8 Конвенции) и раскрытии пра
ва на доступ к публичной информации (ст. 10 Конвенции). подчеркнуто, что 
суды общей юрисдикции Украины должны учитывать динамичность практи
ки Европейского суда по правам человека.

Ключевые слова: Конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
оценочные (абстрактные) понятия, принцип эволюционного (динамического) 
толкования, защита экологических прав, право на доступ к публичной инфор
мации, суды общей юрисдикции Украины, применение динамичной практики 
Европейского суда по правам человека.

Summary
Paliyuk V. P. Use of courts of General jurisdiction of Ukraine dynamics of 

the practice of the European court of human rights. ‒ Article.
This article examines the principles of evolutionary dynamic interpretation of 

the Convention on the protection of human rights and fundamental freedoms. The 
emphasis is on protecting environmental rights (article 8 of the Convention) and the 
disclosure of the right to access to public information (article 10 of the Convention). 
Emphasized that the general courts of Ukraine shall consider the dynamics of the 
practice of the European court of human rights.

Keywords: Convention on the protection of human rights and fundamental 
freedoms, estimated (abstract) concept, the principle of the evolutionary dynamic 
interpretation, protection of environmental rights, the right to access to public in
formation, general courts of Ukraine, the use of dynamic practice of the European 
court of human rights.

час прийняття Конвенції про захист прав людини і осново
положних свобод (далі – Конвенція) та створення Європейського 
суду з прав людини (далі – Євросуд) «невипадково збігся із проце
сом відродження в Європі доктрини природного права» [15, с. 166]. 
Тому закономірно, що в тексті Конвенції багато оціночних (аб
страктних) понять, що відображають моральнополітичні цінності 
та ідеали, які вважаються сьогодні спільною спадщиною співто
вариства європейських держав. Такі оціночні (абстрактні) понят
тя ‒ «катування», «рабство і примусова праця», «право на свобо
ду», «особиста недоторканість», «справедливий суд», «розумний 
строк», «приватне і сімейне життя», «свобода думки, совісті і ре
лігії», «свобода вираження поглядів» ‒ містяться як у назвах, так 
безпосередньо в текстах відповідних статей Конвенції.
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Особливості тлумачення і застосування Конвенції, як міжна
родного договору, підпорядковуються наступним загальновизна
ним міжнародним стандартам і принципам міжнародного права. 
поперше, розкривати зміст конвенційних прав кожного вправі 
лише Євросуд, оскільки його юрисдикція, згідно з положеннями ст. 
32 Конвенції, поширюється на всі питання, що стосуються тлума
чення та застосування Конвенції і протоколів до неї, подані йому на 
розгляд відповідно до статей 33 (міждержавні справи), 34 (індиві
дуальні справі) і 47 (консультативні висновки за запитом Комітету 
Міністрів) Конвенції. подруге, Євросуд здійснює розкриття оці
ночних (абстрактних) понять Конвенції з врахуванням загальних 
та додаткових засобів тлумачення, які визначені у ст.ст. 31–32 Ві
денській конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. Важ
ливо, що Євросуд, застосовуючи такі правила тлумачення, також 
«враховує специфіку Конвенції, яка зумовлена наявністю поняття 
«колективного забезпечення» виконання зобов’язань» [11, с. 15].

Євросуд протягом своєї діяльності із застосуванням Конвен
ції виробив низку принципів тлумачення її норм, які визначають 
основні засади, вихідні ідеї розуміння їхнього змісту. характерно, 
що такі «принципи взаємодоповнюють один одного, а тому їх вва
жають системою» [6, с. 113]. зокрема, до них відносять: 1) принцип 
ефективного тлумачення; 2) принцип еволюційного (динамічно
го) тлумачення; 3) принцип забезпечення правової визначеності; 
4) принцип пропорційності та балансу інтересів; 5) принцип забез
печення свободи національного розсуду; 6) принцип автономного 
тлумачення; 7) принцип об’єктивного тлумачення. Використання 
тих чи інших принципів тлумачення, що здійснює Євросуд, ста
новить «фундаментальний внесок, який доповнює, конкретизує та 
оживляє конвенційне право» [10, с. 34] або утворює «стандарти ро
зуміння основоположних прав і свобод людини» [16, с. 5], а сама 
Конвенція, як результат використання наведених вище принципів 
тлумачення, розглядається як «живий механізм, що постійно роз
вивається» [4, с. 69].

доречно зазначити, що з цього приводу ‒ «живого механізму, 
що постійно розвивається» ‒ у науковій літературі можна зустріти 
хибну точку зору про те, що перелік прав і основоположних сво
бод, які захищає Конвенція, значно ширший, оскільки він суттє
во доповнюється практикою Євросуду. Між тим, така позиція, як 
слушно зазначають фахівці, ні чим не підтверджується, оскільки 
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повноваження Євросуду, які чітко виписані в Конвенції, дозволя
ють йому лише «тлумачити Конвенцію, а не творити право» та «не 
дають підстав вийти за межі Конвенції» [1, с. 80–81]. Щодо захисту, 
наприклад, екологічних прав людини, який останнім часом став 
можливим в практиці Євросуду, то він здійснюється лише крізь 
призму застосування ст. 8 Конвенції, зокрема, в частині поваги до 
житла і приватного життя, до ситуації, коли громадяни прожива
ють в зоні екологічного забруднення, а держава, з точки зору по
зитивних зобов’язань, не вживає адекватних і розумних заходів 
для захисту прав людини [13, с. 248]. Викладене підтверджує точку 
зору, що Євросуд, при дотриманні принципу еволюційного (дина
мічного) тлумачення Конвенції, не виходить за межі її норм.

Таким чином, при вирішенні питання про застосування суда
ми загальної юрисдикції України Конвенції та практики Євросуду, 
як джерела вітчизняного права, слід враховувати наступне. по
перше, ознайомлення з текстом Конвенції можливо лише при на
явності відповідних рішень Євросуду, які в комплексі «являють со
бою своєрідний Європейський «Біль про права» [9, с. 79]. подруге, 
«попри існування різноманітних підходів, з яких можна скориста
тися, беручись тлумачити юридичні тексти, лише той, що відпо
відає обраному Євросудом, гарантуватиме застосування цих по
ложень відповідно до міжнародних зобов’язань щодо забезпечення 
визначених у Конвенції прав і свобод. підхід Євросуду виявляємо 
в його рішеннях у справах, взятих ним до розгляду, та в усій його 
практиці, що внаслідок цього постала. звісно, давні справи не за
вжди відіграватимуть вирішальну роль в українських умовах, бо 
обставини в них не обов’язково тотожні конкретним обставинам, 
які виникають тут. В усякому випадку, рішення Євросуду завжди 
треба розглядати у світлі конкретної правової системи, у якій ви
никнув спір. проте сам факт, що справа виникла на ґрунті іншої 
країни, зовсім не означає, що ухвалене в ній рішення не допомагає 
з’ясувати принципові вимоги, які зафіксовано в положеннях Кон
венції, що застосовуються як частина національного законодавства 
України» [8, с. 761]. потретє, принцип еволюційного (динамічно
го) тлумачення Конвенції зумовлює так звану «еволюційну» або 
«динамічну» інтерпретацію конвенційних норм, що застосову
ється Євросудом. Тому у його прецедентній практиці вкоренили
ся правові позиції про те, що Конвенція є «живим інструментом», 
який повинен тлумачитися «у світлі умов сьогодення», а також від
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повідно до понять, які «панують в наші дні у демократичних сус
пільствах». Отже, Євросуд враховує мінливі політичні, економічні, 
соціальні та культурні умов життя суспільства. це не випадково, 
адже з 4 листопада 1950 р., коли було підписано Конвенцію, у її 
перший розділ про права та свободи не було внесено жодних змін. 
Відомо, що каталог прав та свобод розширювався лише шляхом 
прийняття протоколів до Конвенції.

прикладом наведеного ‒ використання Євросудом при роз
гляді конкретних справ принципу еволюційного (динамічного) 
тлумачення оціночних (абстрактних) понять Конвенції ‒ можуть 
бути положення ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) щодо 
розкриття сутності поняття «права на суд». Так, словосполучення 
«право на суд» прямо в тексті ст. 6 Конвенції не зафіксоване. Од
нак, таке право ‒ «право на суд» ‒ за практикою Євросуду іманент
но присутнє у ст. 6 Конвенції. В цьому контексті він нагадав, що: 
«п. 1 ст. 6 Конвенції гарантує кожному право на можливість учи
нення в суді чи органі з розгляду скарг будьякого позову стосовно 
його цивільних прав та обов’язків. У такий спосіб ця стаття перед
бачає «право на суд», з якого право доступу, тобто право вчиняти 
позов у суді з цивільних справ, становить лише один аспект» (п. 
43 рішення Євросуду у справі «Ґолдер проти Сполученого Королів
ства» (1975).

Ще одним прикладом за п. 1 ст. 6 Конвенції є визначення Єв
росудом меж поняття «права та обов’язки цивільного характеру», 
які в ній вживаються. У приписі цієї норми вказується, що: «кожен 
має право на справедливий і публічний розгляд його справи упро
довж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встанов
леним законом, який вирішить спір щодо його прав та обов’язків 
цивільного характеру…». Суттєво, що спочатку Євросуд включав 
до поняття «права та обов’язки цивільного характеру» безпосеред
ньо права та обов’язки цивільного характеру у класичному зна
ченні цього слова. Однак, в наступному практика Євросуду щодо 
розуміння цієї дефініції у сенсі Конвенції змінилася [2, с. 175–176], 
оскільки у межах поняття «цивільних» прав захистив право на со
ціальне забезпечення у разі нещасного випадку на виробництві, а 
також зазначив, що «право на пенсію має цивільний характер» [5, 
с. 346–349].

В межах цієї наукової публікації заслуговує на увагу практи
ка Євросуду щодо захисту раніше не визнаних екологічних прав 



111

(ст. 8 Конвенції) та права на доступ до публічної інформації (ст. 
10 Конвенції).

1) захист екологічних прав (ст. 8 Конвенції).
Щодо захисту екологічних прав людини, який останнім ча

сом став можливим в практиці Євросуду, то він здійснюється лише 
крізь призму застосування ст. 8 Конвенції, зокрема, в частині пова
ги до житла і приватного життя, до ситуації, коли громадяни про
живають в зоні екологічного забруднення, а держава, з точки зору 
позитивних зобов’язань, не вживає адекватних і розумних заходів 
для захисту прав людини.

Отже, із обставин першої «класичної» справи випливає, що 
у м. лорка розташована велика кількість шкіряних підприємств. 
Кілька існуючих там дубильних майстерень, що входять до скла
ду акціонерного товариства, користуючись фінансовою допомо
гою держави, побудували на землях, що належать до комунальної 
власності, станцію для очищення води і відходів, розташовану за 
дванадцять метрів від помешкання заявниці. проте одразу після 
її введення в дію вона спричинила незручності, зокрема, викиди 
станцією сульфату водню перевищували дозволений рівень, що 
могли становити небезпеку для здоров’я жителів близьких помеш
кань і, нарешті, встановлено причиннонаслідковий зв’язок між 
цими викидами і хворобами, які мала її донька.

з врахуванням викладеного, Євросуд зауважив, що «заявни
кам довелося протягом трьох років терпіти неприємності, пов’язані 
з діяльністю станції, перед тим як вони переїхали, і що слід також 
взяти до уваги всі незручності, які створює такий переїзд. Вони 
пішли на це лише тоді, коли з’ясувалося, що ситуація може тривати 
невизначений час, і за порадою педіатра, який лікував доньку заяв
ниці. Виходячи з цього і незважаючи на свободу самостійної оцін
ки, яка визначається за державоювідповідачем, Євросуд прийшов 
до висновку, що остання не змогла підтримати необхідну рівновагу 
між економічними інтересами м. лорки – мати очисну станцію – та 
ефективним здійсненням заявницею її права на повагу до житла і 
до особистого та сімейного життя» (пункти 57–58 рішення Євро
суду у справі «Лопес Остра проти Іспанії» (1994). В зв’язку з чим, 
було порушено ст. 8 Конвенції.

зазначена правова позиція була використана Євросудом і в 
інших справах, зокрема, для оцінки ситуації проживання заяв
ниці в межах санітарнозахисної зони у справі «Фадєєва проти 
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Росії» (2005). Так, за обставинами цієї справи заявниця проживає 
в м. череповці – великому металургійному центрі, розташовано
му приблизно за 300 км на північний схід від Москви. У 1982 р. її 
сім’я переселилася у квартиру будинку, що міститься приблизно 
за 450 метрів від території металургійного заводу «Северсталь». 
заявниця стверджувала, що екологічне забруднення в місці її про
живання було таким, що завдавало й далі завдає серйозної шкоди 
здоров’ю та благополуччю її та членів її сім’ї. при цьому, вона по
силалася на ряд документів, які, на її думку, свідчили про негатив
ні наслідки промислової діяльності металургійного заводу «Север
сталь» для населення м. череповця.

з цього приводу Євросуд зазначив, що: «у вказаній справі 
ситуація навколо металургійного заводу «Северсталь» вимага
ла особливих заходів стосовно тих, хто проживав у межах зони, 
але, незважаючи на це, держава не запропонувала ефективного 
розв’язання цієї проблеми, щоб допомогти заявниці пересилитися 
з цієї небезпечної території. Крім того, хоча шкідливе підприєм
ство функціонувало з порушенням національних норм з охорони 
довкілля, немає жодної інформації про те, що держава розробила 
чи застосувала дієві заходи, які б враховували інтереси місцевого 
населення із зони забруднення і які були б спроможні зменшити 
промислове забруднення до допустимого рівня» (п. 133 рішення 
Євросуду у справі «Фадєєва проти Росії» (2005).

показово, що металургійний завод «Северсталь» на час роз
гляду справи не належав державі, не перебував під її контролем 
чи в її віддані, але Євросуд розглянув питання під кутом зору по
зитивного обов’язку держави регулювати приватний бізнес – і дій
шов висновку, що органи влади в цій справі, безперечно, мали мож
ливість оцінити небезпеку забруднення і вжити адекватних заходів 
для її запобігання або зменшення.

У цьому контексті Євросуд всебічно оцінив доводи сторін – 
заявниці та Уряду – і констатував, що: «попри наявність у держави
відповідача широкої свободи розсуду, вона не забезпечила спра
ведливої рівноваги між інтересами суспільства і необхідністю 
забезпечення ефективного здійснення заявницею свого права на 
повагу до житла і приватного життя. Отже, було допущено пору
шення ст. 8 Конвенції» (п. 134 рішення Євросуду у справі «Фадєєва 
проти Росії» (2005).
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з часом, після накопичення певної практики розгляду ана
логічних справ, Євросуд, в контексті ст. 8 Конвенції, напрацював 
загальні принципи щодо права кожного на безпечне для життя і 
здоров’я довкілля [13, с. 249], а саме:

1) «немає сумніву, що промислове забруднення може негатив
но вплинути на здоров’я суспільства в цілому і погіршувати якість 
життя особи, проте часто неможливо визначити у кількісному ви
раженні його вплив у кожному окремому випадку. Що стосується, 
наприклад, погіршення здоров’я, то важко вирізнити вплив еколо
гічних ризиків від впливу інших відповідних факторів, таких як 
вік, професія або особистий спосіб життя. «якість життя», у свою 
чергу, є суб’єктивною характеристикою, яка тяжко піддається точ
ному визначенню (п. 106 рішення Євросуду у справі «Лєдяєва та 
інші проти Росії» (2006);

2) «жодного питання не виникне, якщо оскаржувана шкода є 
незначною у порівнянні з небезпекою навколишнього середовища, 
притаманною життю в кожному сучасному місті. Однак може мати 
місце небезпідставна скарга за ст. 8 Конвенції там, де екологічна не
безпека досягає такого серйозного рівня, що призводить до суттє
вого перешкоджання здатності заявника користуватися своїм жит
лом, мати приватне чи сімейне життя. Оцінка такого мінімального 
рівня є відносною та залежить від усіх обставин справи, таких як 
інтенсивність і тривалість шкідливого впливу та його фізичний чи 
психологічний вплив на здоров’я або якість життя особи» (пункти 
68 – 69 рішення Євросуду у справі «Фадєєва проти Росії» (2005).

3) «Євросуд не може сліпо покладатися на рішення національ
них органів влади, особливо коли вони явно несумісні або супере
чать одне одному. У такій ситуації Євросуд повинен оцінювати до
кази у їх сукупності (п. 90 рішення Євросуду у справі «Лєдяєва та 
інші проти Росії» (2006). зокрема, іншими джерелами доказів для 
розгляду до викладених заявником перебігу подій будуть, напри
клад, його медичні довідки (рішення Євросуду щодо прийнятності 
у справі «Ларс та Астрід Фегерскьольд проти Швеції» (2008), а 
також відповідні звіти, заяви або дослідження, здійснені приватни
ми установами (п. 85 рішення Євросуду у справі «Фадєєва проти 
Росії» (2005);

4) «щоб встановити, чи несе держава відповідальність за ст. 
8 Конвенції, Євросуд повинен визначити, чи була ситуація резуль
татом раптового та несподіваного повороту подій або, навпаки, іс
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нувала давно і була добре відома державним органам (пункти 90 – 
91 рішення Євросуду у справі «Фадєєва проти Росії» (2005); чи 
була держава або чи мала вона бути обізнаною, що небезпека або 
шкідливий вплив впливали на приватне життя заявника (пункти 
52 – 53 рішення Євросуду у справі «Лопес Остра проти Іспанії» 
(1994), і наскільки заявник сам сприяв створенню цієї ситуації для 
себе і був спроможний виправити її без надмірних витрат (п. 97 рі
шення Євросуду у справі «Лєдяєва та інші проти Росії» (2006);

5) «у справах, які стосуються екологічних питань, державі 
мають надаватися широкі межі розсуду та можливість вибору між 
різними способами і засобами дотримання своїх зобов’язань. Осно
вне питання Євросуду полягає в тому, чи вдалось державі дотри
мати справедливого балансу між конкуруючими інтересами осіб, 
що зазнали впливу, та суспільства в цілому (пункти 100, 119 та 
123 рішення Євросуду у справі «Хаттон та інші проти Сполуче
ного Королівства» (2003). при здійсненні такої оцінки у контексті 
конкретної справи повинні аналізуватися всі фактори, включно з 
національними правовими питаннями (пункти 96 – 97 рішення Єв
росуду у справі «Фадєєва проти Росії» (2005).

Викладені вище принципи були покладені в основу розгляду 
інших справ, наприклад, по заяві одинадцяти громадян України, 
які в зверненні до Євросуду стверджували, що органи державної 
влади не змогли захистити їхнє житло, приватне та сімейне жит
тя від надмірного забруднення, спричиненого діяльністю двох 
державних промислових підприємств. при розгляді цих обставин 
Євросуд зазначив, що: «ці промислові підприємства знаходились 
у сільськогосподарській місцевості, а заявники належали до дуже 
малої групи людей (не більше двох десятків сімей), які проживали 
поблизу і зазнавали найбільшого впливу від забруднення. за цих 
обставин держава не змогла надати достатнє пояснення своєї не
спроможності ані відселити заявників, ані знайти якісь інші шляхи 
ефективного вирішення щодо їх індивідуального тягаря протягом 
понад дванадцяти років» (п. 155 рішення Євросуду у справі «Ду
бецька та інші проти України» (2011). Тому по цій справі наша дер
жава допустила порушення ст. 8 Конвенції.

2) право на доступ до публічної інформації (ст. 10 Конвенції).
Слід нагадати, що п. 1 ст. 10 Конвенції зазначає, що: «кожен 

має право на свободу вираження поглядів. це право включає сво
боду дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати ін
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формацію та ідеї без втручання органів державної влади і неза
лежно від кордонів. ця стаття не перешкоджає державам вимагати 
ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінемато
графічних підприємств. Тоді як, п. 2 ст. 10 Конвенції наголошує, 
що: «здійснення цих свобод, оскільки воно пов’язане з обов’язками 
і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умо
вам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необ
хідними в демократичному суспільстві в інтересах національної 
безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для 
запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я чи 
моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання 
розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання ав
торитету і безсторонності суду».

Отже, право на свободу вираження поглядів, відповідно до 
положень ст. 10 Конвенції, включає такі складові: а) свободу до
тримуватися своїх поглядів; б) свободу одержувати інформацію та 
ідеї; в) свободу передавати інформацію та ідеї.

Таким чином, формулювання ст. 10 Конвенції передбачає, що 
йдеться про можливість реалізовувати ці свободи «без втручання 
органів державної влади і незалежно від кордонів». Іншими слова
ми, ст. 10 Конвенції має на меті гарантувати вільний обіг ідей та ві
домостей у суспільстві, і цьому процесу не повинні перешкоджати 
органи управління (крім випадків, передбачених п. 2 цієї ж статті). 
Разом із тим, Конвенція, судячи із наведеного формулювання ст. 
10 Конвенції, не покладає на державу обов’язок вчиняти дії для вве
дення інформації в обіг, надання її суспільству. Отже, із змісту ст. 
10 Конвенції не вбачається, що її положення гарантують право на 
доступ до публічної інформації.

Тому не випадково, що спочатку Євросуд дотримувався по
зиції про те, що право на отримання інформації, яке закріплене в 
ст. 10 Конвенції, не включає кореспондуючого права на «доступ 
до інформації» або права на обов’язок надання такої інформації. 
В зв’язку з чим, він не визнавав факт порушення державою норм ст. 
10 Конвенції у наступних своїх рішеннях:

1) «Леандер проти Швеції» (1987). Відповідно до обставин 
цієї справи органи влади відмовили заявнику у прийомі на держав
ну службу з тих підстав, що він не відповідав вимогам безпеки для 
цієї посади. Тому заявник, з метою усунення неточностей, зробив 
запит стосовно характеру відомостей щодо нього. Однак органи 
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влади, які зберігали відносно нього вказану інформацію, відмови
ли йому в її наданні з мотивів національної безпеки. Національні 
суди, позицію яких підтримав Євросуд, вказали, що право леанде
ра на доступ до публічної інформації не порушено [3, с. 379];

2) «Гаскін проти Сполученого Королівства» (1989). Органи 
місцевої влади, як вбачається із обставин цієї справи, встановили 
заявнику громадську опіку до досягнення ним повноліття. В пері
од знаходження під цією опікою він передавався різним прийом
ним батькам, які, в порушення своїх обов’язків, не завжди відно
силися до нього коректно. з цих підстав заявник виявив бажання 
звернутися до суду проти органів місцевої влади з позовом про 
стягнення шкоди. Між тим, органи місцевої влади на його запит, 
для підтвердження обґрунтованості позовних вимог, не надали тих 
протоколів, за якими над ним встановлювалась опіка. Національні 
суди, думку яких підтримав Євросуд, відмовили у задоволені ви
мог гаскіна про надання щодо себе публічної інформації [14, с. 54];

3) «Групо Інтерпрес С. А.» проти Іспанії» (1996). Охороняючи 
інтереси приватних осіб від втручання як зі сторони держави, так і 
зі сторони третіх осіб, Євросуд розцінив законною відмову комер
ційній компанії «групо Інтерпрес С. А.» в доступі до інформації 
з судових архівів з метою отримання відомостей про пошукачів 
кредитів, для того щоб продавати таку інформацію фінансовим 
структурам. На думку Євросуду, «ст. 10 Конвенції не дає жодній 
особі або фірмі безумовного права на доступ до архівів, де міс
титься інформація про фінансовий стан третьої сторони, а також 
не зобов’язує органи влади повідомляти таку інформацію тому, хто 
про неї запитує» [7, с. 12].

Викладене підтверджує існуючу раніше усталену правову по
зицію Євросуду про те, що в ст. 10 Конвенції важко знайти право 
кожного на доступ до публічної інформації («доступ до адміністра
тивних даних та документів»). Однак тут постає проблема. Справа 
в тому, що органи державної влади самі створюють значний масив 
інформації, отримують і зберігають великий обсяг даних від фі
зичних та юридичних осіб. як правило, це важлива інформація, що 
впливає на життя усієї спільноти. Можливість кожної окремої лю
дини одержувати всю суттєву інформацію, що існує у суспільстві, 
напряму залежить від того, чи вчиняє держава активні дії, щоб 
опублікувати, оголосити чи надати на запит відомості, якими вона 
розпоряджається.
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Одним із перших, загальних за змістом, коментарів Євросуду 
щодо ст. 10 Конвенції було визнання того, що ця стаття гарантує 
право громадськості бути «належним чином поінформованою» 
(рішення Євросуду у справі «Санді Таймс» проти Сполученого 
Королівства» (1979). Водночас, у рішеннях із ряду інших справ 
(«Торгейр Торгейрсон проти Ісландії» (1992), «Йєрслід проти Да
нії» (1994), «Українська ПресГрупа» проти України» (2005) та ін.). 
Євросуд зазначив, що громадськість має право отримувати інфор
мацію та ідеї, що становлять суспільний інтерес. Однак усі ці спра
ви стосувалися втручання держави у поширення інформації при
ватними особами.

У 1987 р. Євросуд розглянув цікаву з цього питання справу. за 
її обставинами Торстену леандеру було відмовлено у доступі до ві
домостей про нього, що містилися у засекреченому поліцейському 
реєстрі. Розглядаючи цю ситуацію через призму «свободи одержу
вати інформацію та ідеї», Євросуд дійшов висновку, що порушення 
ст. 10 Конвенції не було. при цьому він зазначив, що: «…право на 
свободу отримувати інформацію головним чином забороняє Уря
ду обмежувати особу в отриманні інформації, яку інші хочуть або 
можуть хотіти передати їй. Ст. 10 Конвенції, у ситуації, описаній 
у цій справі, не надає особі права доступу до реєстру інформації 
про його особисті характеристики, а так само не покладає на Уряд 
обов’язок надавати таку інформацію особі» (рішення Євросуду у 
справі «Леандер проти Швейції» (1987).

Отже, Євросуд у вказаній вище справі вперше порушив питан
ня про те, чи охоплює ст. 10 Конвенції питання про доступ до ад
міністративної інформації, і відповів на це питання запереченням.

через два роки Євросуд виніс рішення у подібній за змістом 
справі. Так, заявник, грем гаскін, у дитинстві виховувався у закла
дах опіки та в прийомних сім’ях, і свідчення про це зберігалися у 
міській раді ліверпуля. після досягнення повноліття гаскін хотів 
отримати доступ до цих документів, але за рішеннями судів йому 
було відмовлено з огляду на наявність у них конфіденційної інфор
мації про третіх осіб. У рішенні в цій справі Євросуд повторив свій 
висновок про те, що ст. 10 Конвенції не передбачає, що держава 
має позитивний обов’язок надавати запитану інформацію особі. 
Разом з тим суддя Євросуду Брайан Уолш у своїй окремій думці 
щодо рішення вказав, що ст. 10 Конвенції може бути застосована 
до цієї ситуації. Сама міська рада ліверпуля не заперечувала проти 



118

надання цієї інформації і частина третіх осіб дали згоду на її по
ширення. Натомість британські суди втрутилися у процес передачі 
даних, і правомірність цих дій слід було розглядати відповідно до 
п. 2 ст. 10 Конвенції (рішення Євросуду у справі «Гаскін проти 
Сполученого Королівства» (1989). Отже, вперше суддя Євросуду 
оприлюднив думку про те, що забороняючи надання адміністра
тивної інформації особі, держава втручається у свободу одержува
ти інформацію та ідеї.

згодом у іншій справі заявники поскаржилися на те, що орга
ни влади їх міста не вжили належних заходів щоб поінформувати 
населення про ризики, пов’язані з функціонуванням хімічного за
воду біля міста. Європейська комісія з прав людини, яка існувала 
до нового Євросуду, дійшла висновку, що: «надання громадськос
ті інформації є одним з основних способів захисту благополуччя і 
здоров’я населення у ситуаціях, де є загроза довкіллю. Відповідно, 
слова: «це право включає свободу… одержувати… інформацію» у 
п. 1 ст. 10 Конвенції повинні тлумачитися таким чином, що вони 
надають право одержувати інформацію, зокрема від органів вла
ди, членам місцевих громад, які зазнали чи можуть зазнати шко
ди від індустріальної чи іншої діяльності, що загрожує довкіллю. 
Ст. 10 Конвенції поклала на держави не лише обов’язок робити 
доступною інформацію з питань довкілля.., а також і позитивний 
обов’язок збирати, обробляти і поширювати таку інформацію, яка 
за своєю природою не може інакшим чином стати відомою громад
ськості». Європейська комісія з прав людини також підкреслила, 
що ст. 10 Конвенції має запобіжну роль і попереджає порушення 
інших основних прав, таких як право на життя чи на повагу до при
ватного і сімейного життя» (рішення Євросуду у справі «Чіерра та 
інші проти Італії» (1998).

Між тим, Велика палата Євросуду, не зважаючи на викладену 
позицію Європейської комісії з прав людини, дійшла висновку, що 
у цій справі положення ст. 10 Конвенції не підлягає застосуванню, 
навівши ті ж міркування, що й у рішенні у справі «Леандер проти 
Швейції» (1987). Однак, вісім суддів з двадцяти висловили окремі 
думки у цій справі, відповідно до яких за певних обставин у си
туації, подібній до розглянутої, ст. 10 Конвенції могла б бути за
стосована. Так, суддя Євросуду петер ямбрек зауважив, що: «якби 
особи подали запит до органу влади, і цей орган безпідставно від
мовив у наданні інформації, то таким чином держава перешкодила 
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б отриманню інформації, і це відповідало б формулюванню стат
ті Конвенції» (рішення Євросуду у справі «Чіерра та інші проти 
Італії» (1998).

цей прецедент, як зауважують дослідники, є «дуже важли
вим, оскільки він вказує на зростаючу готовність суддів Євросуду 
за певних обставин застосовувати ст. 10 Конвенції до відносин з до
ступу до інформації» [17]. Водночас, незважаючи на такі позитивні 
тенденції, Євросуд в наступному ще двічі виносив рішення, якими 
відхиляв вимоги заявників визнати за порушення ст. 10 Конвенції 
факт ненадання їм адміністративної інформації.

Так, за обставинами першої справи заявники вчасно не отри
мали повідомлення про підвищення заробітної плати працівникам 
кількох міністерств, оскільки відповідне рішення уряду мало ста
тус таємного. заявники, які працювали в Міністерстві внутрішніх 
справ Молдови, почали отримувати підвищені виплати на рік піз
ніше, ніж їх колеги з інших відомств. Отже, вони вказали, що через 
відсутність доступу до інформації вони не одержали вчасно належ
ну заробітну плату. Незважаючи на це, Євросуд знову вказав, що у 
цьому випадку свобода одержувати інформацію не може бути при
рівняна до обов’язку держави оприлюднювати таємні документи 
(рішення Євросуду у справі «Сербу проти Молдови» (2004). Окре
мих думок у цій справі судді Євросуду не висловили.

Відповідно до обставин другої справи Томас Майкл Рош на
магався отримати доступ до офіційних документів, які допомогли 
б установити зв’язок між його хворобами та його участю в експе
риментах щодо дії газових сполук на людину за часів служби у 
британській армії. як і в інших аналогічних справах, Євросуд од
ноголосно встановив, що така ситуація не повинна розглядатися за 
ст.  10 Конвенції (рішення Євросуду у справі «Рош проти Сполуче
ного Королівства» (2005).

переламний момент настав у 2006 р., коли Євросуд розглянув 
іншу справу. Вона стосувалася відмови у наданні громадській еко
логічній організації документів і планів атомної електростанції в м. 
Темелін. У рішенні Євросуд зазначив наступне: «у цій справі заяв
ник попросив дозволу ознайомитися з адміністративними докумен
тами, які були у розпорядженні органів влади, і до яких громадяни 
могли мати доступ на умовах, передбачених ст. 133 постанови про 
будівництво, яку оспорює заявник. за цих умов Євросуд визнає, що 
відхилення зазначеного запиту становило втручання у право заяв
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ника отримувати інформацію». Разом з тим, рішення містило і таке 
твердження: «Суд також приходить до висновку, що із Конвенції 
складно вивести загальне право доступу до адміністративних да
них і документів» (рішення Євросуду у справі «Співробітник Пів
денної Чехії матерів проти Чеської Республіки» (2006).

Таким чином, хоча і з застереженнями, але Євросуд у цій спра
ві прямо визнав, що відмова надати інформацію на запит зі сторо
ни державних органів була формою втручання у право на свободу 
одержувати інформацію, і тому цей випадок повинен розглядати
ся на предмет дотримання вимог ст. 10 Конвенції. Такий розгляд 
був здійснений, і Євросуд постановив, що положення цієї статті не 
були порушені, оскільки органи влади винесли своє рішення від
повідно до легітимних обмежень, передбачених п. 2 ст. 10 Конвен
ції. запит стосувався доступу до технічної інформації про атомну 
електростанцію і не містив питання, що становило б суспільний 
інтерес. Натомість, відмова органів влади була мотивована захис
том національно безпеки, прав інших осіб (комерційної таємниці) 
та громадського здоров’я [17].

Важливо, що позиція Євросуду з цього питання суттєво змі
нилася, оскільки його погляд недавно просунувся до ширшого ро
зуміння поняття «свобода на отримання інформації» і таким спо
собом – до визнання права на доступ до публічної інформації. Так, 
застосовуючи перераховані вище способи тлумачення Конвенції, 
Євросуд зазначив, що: а) «збір інформації є важливим підготовчим 
кроком у журналістиці і вважається невід’ємною частиною свобо
ди преси. Такий збір може здійснюватися не лише зМІ чи безпо
середньо журналістами, але й неурядовою організацією»; б) «до 
обов’язків держави стосовно свободи преси входить також зни
щення бар’єрів для виконання пресою покладених на неї функцій 
«сторожових псів демократії»; в) «інформація, яку шукало Угор
ське об’єднання громадських свобод у даній судовій справі була 
вже готова та доступна і не вимагала збирання ніяких даних ор
ганами державної влади. Отже, держава, в особі Конституційного 
Суду Угорщини до якого звернулася із запитом вказана неурядова 
організація, не мала права заважати такому потоку інформації» 
(рішення Євросуду у справі «Угорського об’єднання громадянських 
свобод проти Угорщини» (2009).

Викладене дає підстави стверджувати, що рішення Євросуду 
у справі «Угорського об’єднання громадянських свобод проти Угор
щини» (2009), як джерело права України, підлягає обов’язковому 
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застосуванню при реалізації закону України від 13 січня 2011 р. 
«про доступ до публічної інформації» [12, с. 291–293].

Висновки. На завершення дослідження слід зазначити наступ
не. поперше, оціночні (абстрактні) поняття Конвенції одночасно 
сприймаються лише з рішеннями Євросуду, який їх розкриває з 
дотриманням, поміж іншого, принципу еволюційного (динамічно
го) тлумачення цього міжнародного договору. Вказаний принцип 
тлумачення ‒ еволюційно (динамічний) ‒ враховує мінливі полі
тичні, економічні, соціальні та культурні умов життя суспільства. 
подруге, Конвенція, на відмінну від «статичного» чинного укра
їнського законодавства, обґрунтовано вважається «живим інстру
ментом», який тлумачитися Євросудом «у світлі умов сьогодення». 
потретє, суди загальної юрисдикції України при розгляді кон
кретних справ повинні враховувати, що останні рішення Євросу
ду, які розкривають оціночні (абстрактні) положення Конвенції, 
можуть суттєво доповнювати попередні його прецеденти.
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Trynova I. Bioethical approach to the use of the ECHR practice in Ukraine. – 
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modern lawmaking. The use of bioethical approach as an effective means of harmo
nizing the national legal system and practice of the ECHR is proposed.
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Враховуючи історичне рішення України: ратифікацію 
16.09.2014 угоди про асоціацію з ЕС надзвичайно актуальною по
стала проблема правотворчості на теренах України в контексті гар
монізації національного права з правом країн Європи. Особливо це 
стосується дотримання закону України «про виконання рішень та 
застосування практики Європейського суду з прав людини».

Відповідно до статті 17 цього закону практика Європейського 
суду є джерелом права. Така практика не обмежується лише рішен
нями суду у справах проти України, а стсується й усіх інших його 
рішень. Відомо, що рішення ЄСпл ґрунтуються не лише на бук
ві закону, а відображають і сам його «дух», тобто зміст правових 
норм, відображених у законодавчому тексті. зазначене зобов’язує 
йти таким шляхом і вітчизняних законодавця та правозастосовця, 
схильних керуватися виключно буквою закону глибоко не вникаю
чи в його сенс. для розуміння «духу» закону свідомість правотвор
ця має бути вільною від позитивістських догм, а сам правотворець 
має володіти навичками креативного мислення, бути знайомим із 
всезагальним поняттям справедливості тощо. загалом – володіти 
всім тим, чого, у своїй більшості, позбавлені правникипозитивісти. 
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У цьому, на нашу думку, криється основна проблема гармонізації 
національного законодавства із законодавством європейських кра
їн, через застосування практики ЄСпл. 

цілком очевидно, що минулі радянські стандарти у законот
ворчій діяльності, що в основному характеризуються засиллям 
позитивізму в правотворенні, не можуть продовжувати існувати. 
домінуючий позитивіський підхід у правотворенні має бути змі
щений у бік jus naturale. Враховуючи постійну еволюцію правової 
думки, сьогодні доцільно говорити навіть не про jus naturale, а про 
його оновлену модель (neo jus naturale), яка за своїм змістом є ні 
чим іншим, як біоетика [1]. 

Будучи в своїй основі синонімом природного права, біоетика 
приростила сформульовані та формально виражені принципи при
родного права, які стало можливим використовувати на практиці, 
зокрема у правотворчій діяльності. Відповідно правотворцю стало 
значно легше зрозуміти сутність природного права та корегувати 
відповідно до його принципів свої рішення. 

Нормативним актом, в якому на міжнародному рівні закріпле
ні поняття та принципи біоетики стала Всезагальна декларація про 
біоетику та права людини, прийнята юНЕСКО у 2005 році. поло
ження цього нормативноправового акту стали обов’язковими для 
виконання Україною, оскільки остання є членом цієї міжнародної 
організації. 

Крім того підтвердженням готовності України до сприйняття 
природноправової концепції стала затверджена на три роки рані
ше – в 2002 році державна Концепція України в галузі біоетики, 
однією з цілей якої визначено необхідність формулювання більш 
конкретних дефініцій принципів біоетики, викладення їх доступ
ною для широкого загалу мовою та уніфікація біоетичних принци
пів з іншими принципами упорядкування життєдіяльності. проте, 
все це було актуальним до 2005 року. після вступу в силу Всеза
гальної декларації про біоетику та права людини дещо, зокрема пи
тання щодо визначення поняття біоетики, стало зайвим, оскільки 
знайшло своє відображення у цій декларації. хоча формулювання 
(коректніше – конкретизація або пояснення) принципів біоетики 
відбувається й надалі. 

Тому, враховуючи особливий стиль викладення змісту суті 
міжнародних актів, на нашу думку, все ж залишається необхід
ність, не виходячи сутністно за межі визначення поняття «біо
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етика» в міжнародному документі, викласти це поняття більш 
доступною мовою. Така ж потреба, на нашу думку, виникає і по 
відношенню до принципів біоетики.

Виходячи з викладеного пропонуємо наступне визначення по
няття «біоетика». це – галузь знань, що визначає правила співісну
вання людини з іншими елементами екосистеми звісно, що метою 
формулювання цих правил є слідування людини інстинкту само
збезреження (ознака природного права). Враховуючи реалії сього
дення самозбереження людини є у прямопропорційному зв’язку із 
дотриманням людиною концепції екоцентризму як певного типу 
світогляду. Відповідно до нього, людина розглядається як елемент 
у ланцюжку інших елементів екосистеми – людина вже не є цен
тром всесвіту, як при домінуючому тисячі років антропоцентризмі.

Таким чином можемо зробити висновок, що у біоетики та jus 
naturale є низка спільних ознак: самозбереження людини як мета, 
впорядкованість життя людини, моральна, духовна складова цих 
понять, поширеність приписів на всі держави, народи, правові сис
теми; вчинення людиною діянь у відповідності із здоровим глуз
дом (тобто не шкодити екосистемі, часткою якої є людина) та від
повідність діяння людини розумній природі (по суті те саме).

Фактично біоетика та jus naturale по своїй суті співпадають. 
Різниця, на наш погляд, криється в суб’єктах, що репрезентують 
зазначені напрями суспільної думки та є носіями відповідних ідей. 
Так суб’єктами jus naturale можна вважати переважно філософів та 
юристів, а суб’єктами біоетики – медиків, математиків, фізиків. Те 
що не змогли конкретно сформулювати протягом багатьох століть 
юристи (визначення та принципи jus naturale), більш конкретно 
вдалося сформулювати іншому інтелектуальному середовищу. як 
результат – сучасна біоетика фактично стала оновленим природ
ним правом – neo jus naturale, адаптованим до сьогоденних реалій, 
сформульованим сучасною мовою. Отже, біоетика – це новий ви
тік у розвитку природного права. В сучасному тлумаченні neo jus 
naturale стало практичнішим за jus naturale, доступнішим для розу
міння та використанні в нормотворчій діяльності.

На підставі основних принципів, викладених у Всезагальній 
декларації про біоетику та права людини відкрилася можливість 
сформулювати систему біоетичних засад, що є більш конкретизо
ваними у порівнянні із засадами природного права. Саме біоетичні 
засади постають сьогодні як обов’язкова передумова нормотворен
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ня, адже їх мета – це створення правового (справедливого), «живо
го» закону. Такого закону, який би відповідав сучасним потребам 
сучасного суспільства, а відтак міг би виконувати свою основну 
функцію – забезпечити правову охорону прав і свобод людини.

процес нормотворення, як відомо, багатогранний і не об
межується лише законотворчою діяльністю. Біоетичні засади 
нормотворення мають супроводжувати його на гносеологічному, 
матеріальному та інституціональному етапах. На їх підставі має 
формуватись ментальність юриста; біоетичним засадам має відпо
відати і його професійна поведінка. 

до біоетичних засад ми відносимо: 1) принцип екоцентриз
му; 2) принцип альтруїзму; 3) принцип транспарентності; 4) прин
цип раціоналізму; 5) принцип рівноваги; 6) принцип обмежень; 
7)  принцип безпеки життєдіяльності; 8) принцип реалізму [2]. 
Кожне правове положення, що планується, або рішення особи 
(особливо законотворця) мають бути «пропущеними» через при
зму цих принципів і за наявності суперечності хоча б одному з них 
визнаватися протиправними, протиприродними. Біоетичні засади 
буття, сформулювані у Всезагальній декларації та конкретизовані 
у публікаціях науковців [2, 3], можуть бути застосовані у право
творчій діяльності як мірило природності права та правових рі
шень. цілком ймовірно, що згодом поняття біоетика замістить по
няття природне право. принаймні протягом останніх десятиліть 
біоетиці присвячено куди більше уваги ніж природному праву.

Враховуючи євроінтеграційні зусилля України, що стосують
ся й законодавчої системи України, національна правова система 
не може залишитися осторонь цього. як зазначалось, проблема 
полягає не лише в техніці імплементації зарубіжних нормативно
правових актів до національної системи законодавства, а ще і в ро
зумінні духу відповідних правових приписів, що є важливим для 
їх ефективного застосування. В цьому якраз і криються основні 
труднощі сучасної національної правотворчої ментальності. 

Коріння цих труднощів у домінуючій в національній системі 
права позитивіській доктрині праворозуміння. Сутність останньої 
полягає в ототожненні права й закону; у впевненості в тому, що 
творцем права є держава; у застосуванні сили держави для дотри
мання букви закону; в осуді за вихід правозастосовця (в тому числі 
і науковця) за межі букви закону; фактичній відстороненості суду 
від участі у правосудді (суд обмежений буквою закону).
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На відміну від описаного підходу до праворозуміння, в сис
темах права, заснованих на домінуванні природноправового під
ходу (більшість європейських країн, США, Велика Британія), дух 
закону завжди домінує над буквою закону. право в цьому випадку 
відмежовується від закону; на потребу «оновленого» права закон 
може бути змінений. Таким чином, формальний закон у своїй осно
ві спирається на право – найвищу справедливість, правила пове
дінки, продиктовані розумною природою і перевірені тисячолітнім 
практичним досвідом. дотримання такого закону переважно не за
сновується на примусі держави, а є розумінням особи необхідності 
дотримуватися розумних правил природного існування. ці прави
ла спрямовані на забезпечення основного інстинкту людини  – са
мозбереження. 

Отже для досягнення ефективного результату імплементації 
зарубіжних норм до національного законодавства має бути пере
глянутий домінуючий наразі позитивіський підхід до праворозу
міння.

певні зрушення в цьому напрямі вже є. Так Конституційний 
Суд України в рішенні у справі за конституційним поданням Вер
ховного Суду України щодо конституційності положень ст. 69 Кри
мінального кодексу України (КК) (справа про призначення судом 
більш м’якого покарання) наголосив: «верховенство права – це па
нування права в суспільстві. Верховенство права вимагає від дер
жави його втілення у правотворчу та правозастосовчу діяльність, 
зокрема у закони, які за своїм змістом мають бути проникнуті пе
редусім ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо. 
Одним з проявів верховенства права є те, що право не обмежується 
лише законодавством як однією з його форм, а включає й інші со
ціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, 
які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягнутим 
культурним рівнем суспільств».

Аналіз нормотворення сучасних європейських систем права 
свідчить, що в їх основу покладено «римське право», яке за своєю 
суттю є природним (біоетичним – на сучасний лад). звідси вини
кають труднощі при рецепції природних за своїм духом положень 
європейських законів до нашої системи права, в основі якої закрі
плена концепція «позитивізму». за висловом німецького класика 
г. гейне: «кожна епоха, набуваючи нових ідей, отримує нові очі», 
такими «очима» в сьогоднішньому нормотворчому процесі має 
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стати біоетика з її системою принципів. Країни Європи вже мають 
такі «очі». 

підсумовуючи викладене, зазначимо, що на наше переконан
ня, біоетичний підхід у правотворенні, що полягає в дотриманні 
біоетичних засад цієї діяльності, в тому числі при застосуванні 
практики ЄСпл, є однією з необхідних умов глобалізації – уніфі
кації національного та європейського законодавства. лише за та
ких умов можна говорити про ефективні практичні наслідки пра
вової євроінтеграції України.
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підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським 
Союзом ставить перед нашою державою низку зобов’язань. Одним 
з першочергових завдань є удосконалення правової бази по захисту 
прав людини, проведення адміністративної та правової реформи 
та ряд інших. Такі завдання мають подвійний характер, оскільки 
9 листопада 1995 року Україною було підписано Конвенцію про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та введено 
у національне право законом України «про ратифікацію Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, пер
шого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» 475/97
ВР від 17.07.1997. 

про стан виконання рішень Європейського суду з прав люди
ни та рівень застування практики свідчить кількість поданих про
ти України скарг, який на жаль є невтішним для нашої країни. Не 
дивлячись на те, що в Україні на відміні від інших європейських 
країн наявний такий прогресивний закон України «про виконання 
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рішень та застосування практики Європейського суду з прав люди
ни» від 23 лютого 2006 року, а також постанова Кабінету Міністрів 
України «про заходи щодо реалізації закону України «про вико
нання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 
людини» від 31 грудня 2006 року. 

зокрема, за результатами діяльності ЄСпл у 2012 році Укра
їна посіла четверте місце серед держав – учасниць Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року за кіль
кістю поданих скарг до цієї міжнародної судової установи. згідно 
з даними, оприлюдненими у щорічному звіті про результати діяль
ності Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з 
прав людини, станом на 31 грудня 2012 року у ЄСпл на розгляді 
перебувало 128100 справ проти держав – учасниць Конвенції, з них 
проти України – 10450 справ [1].

Однак, така статистика демонструє наявні проблеми як у зако
нодавстві, так і в правозастосовчій практиці незважаючи на зусил
ля органів державної влади, проведені нею заходи не є достатніми 
та ефективними. 

Відповідно до ст. 41 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року, Суд вправі покласти на відпо
відача такі зобов’язання як в комплексі, так й окремо, як: сплати
ти заявникові справедливу сатисфакцію; зобов’язати державу, що 
порушила Конвенцію вжити індивідуальних заходів на користь 
заявника з метою припинення протиправної дії або виправлення 
наслідків протиправного акту, а також може зобов’язати державу
відповідача вжити заходів з метою запобігання виникненню поді
бних порушень у майбутньому. першочерговим з цих зобов’язань 
по вжиттю заходів загального характеру, якщо необхідність цього 
випливає із рішення ЄСпл. до заходів загального Європейського 
впливу належать: пропозиція змінити національне законодавство 
чи адміністративну практику, яка призвела до порушення прав 
людини; публікації рішення Суду та ознайомлення з ним громад
ськості; розповсюдження інформаційних листів з метою зміни ад
міністративної практики. практична реалізація вказаного заходу є 
найбільш утруднена через проходження різного роду інституційні 
та адміністративні бар’єри та низковиконуваною. 

проблемною також є реалізація обов’язку, що витікає зі ст. 46 
Конвенції, а саме виплата сум, визначених судом як справедливе 
відшкодування заявникові.
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На думку Уповноваженого з прав людини, вже сам факт того, 
що Європейський суд розглядає невиконання судового рішення як 
порушення ст. 6 Конвенції з прав людини, має стати попереджен
ням для України [2]. 

Малоефективним навіть у випадку поновлення порушених 
прав є виконання рішення Суду при відновленні попереднього ста
ну заявника. Наприклад, рішенням Верховного Суду України від 
14.07.2005 касаційну скаргу С.п. головатого, який діяв від імені М.І. 
Мельниченка, було задоволено частково, зокрема було зобов’язано 
центральну виборчу комісію розглянути заяву М.І. Мельничен
ка з урахуванням рішення Суду від 19 жовтня 2004 року у справі 
«Мельниченко проти України». Однак на період ухвалення рішен
ня вибори народних депутатів уже відбулися. 

Власне кажучи, механізм відновлення порушеного права у по
дібних категоріях справ практично не існує у національному за
конодавстві. 

Відтак, за результатами аналізу порушеної проблеми, на нашу 
думку, можна виділити такі основні причини, які призводять до 
наявної ситуації:

– неоднозначність регулювання застосування практики 
Суду на законодавчому рівні; 

– відсутність координації зі сторони органу державної влади, 
зокрема судової влади щодо питання застування практики Суду;

– важливість вироблення для суддів певних інструкцій з ме
тою обізнаності щодо діяльності Суду.

Резюмуючи необхідно відзначити, що незважаючи на існу
вання всіх необхідних правових підстав для успішної реалізації 
рішень ЄСпл в Україні, на практиці постає ряд питань, які призво
дять до невиконання рішень або його неефективності. дану комп
лексну проблему можна вирішити при узгоджені предмета судово
го оскарження до Європейського суду з прав людини із предметом 
розгляду в національних судах. 

поряд із цим вважаємо доцільним ведення постійного моніто
рингу рішень Суду винесених не тільки проти України, але проти 
інших країн, який надасть можливість спрогнозувати винесення 
негативного рішення проти нашої країни та запобігти цьому шля
хом вжиття дій по врегулювання конфліктної ситуації.
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The article is devoted to essence of the doctrine of the state positive obligations 
to secure the conventional rights, to the legal grounds of such obligations under 
the law of Convention as well as its correlation with the other basic conceptions 
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Сучасний політикоправовий контекст, в якому опинилася 
українська державність, зумовлює гостру необхідність у пере
осмисленні концептуальних підходів до взаємодії особи, держави 
та права. У вирії політичних протестів та фактичних бойових дій 
конституційне положення про найвищу соціальну цінність життя 
людини, її честі та гідності, свободи та недоторканості раптово 
перетворюється на декларацію, а юридичні механізми його забез
печення та захисту виявляються неналежними та неефективними. 
за таких умов юридична наука має шукати шляхи до зміцнення 
регулятивного потенціалу правових механізмів впливу на суспіль
ні відносини з метою гарантування принаймні основоположних 
прав людини. до таких «острівків легітимності» належать правові 
концепції та стандарти, які сформувалися завдяки юриспруденції 
Європейського суду з прав людини (далі – Суд або ЄСПЛ) і визна
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чають вимоги до «правових рамок» (англ. – «legal framework»), що 
формулює держава, а також до правозастосовної практики. 

поряд з численними стандартами щодо змістовного наповне
ння та процедурних гарантій забезпечення основоположних прав 
людини, які закріплені у Конвенції про захист прав людини і осно
воположних свобод (1950 р.) та протоколах до неї (далі – Конвенція 
або ЄКПЛ), у практиці Суду (англ. – «case law of the Court») по
ступово сформувалися концепції та принципи, які мають «наскріз
ний» характер та застосовуються Судом при розгляді всіх справ, 
що охоплюються його юрисдикцією. 

до них передусім належить концепція «цільового (телеологіч
ного) тлумачення» Конвенції (англ. «purposive interpretation»), яка 
виходить з розуміння Конвенції як «живого інструменту» (англ. – 
«Convention as a living instrument»). згідно з цієї концепцією текст 
Конвенції є лише відправною точкою у розумінні прав і свобод, що 
захищаються нею. зміст і значення закріплених у Конвенції прав 
розроблялись Судом (а раніше Європейською комісією) протягом 
тривалого часу і, тому, для того, щоб повністю зрозуміти масштаб 
і спосіб, в який зазначені права необхідно захищати, треба звер
нутися до їх практики. Конвенція, у свою чергу, розглядається як 
«живий інструмент» і підлягає «динамічній інтерпретації» (інтер
претації у світлі умов сьогодення). Багато з термінів, що викорис
товуються в Конвенції, містять оціночні судження або моральні 
стандарти, які розвиваються з плином часу. це означає, що зміст 
певних прав може згодом змінюватися і тому, при застосуванні 
прав, гарантованих Конвенцією, Суд повинен враховувати ситуа
цію в державахчленах Конвенції та зміни у їх ставленні до тих чи 
інших питань, що перебувають у сфері дії Конвенції. 

У справі «Тайрер проти Сполученого Королівства», Суд по
становив, що «…Конвенція є живим інструментом, який ... повинен 
тлумачитися у світлі сучасних умов». Суд може відкинути і раніше 
відкидав попередні положення судової практики, здійснюючи ди
намічне тлумачення Конвенції. Тому необхідно переконатися, що 
посилання стосується найостанніших прикладів з практики ЄСпл 
за відповідною статтею, так як більш давні справи не завжди мо
жуть забезпечити правильну інтерпретацію певного права, а суво
ре дотримання доктрини прецеденту (англ. – «stare decisis») Судом 
не застосовується [1].
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з концепцією цільового тлумачення Конвенції тісно пов’язана 
концепція «автономних понять», яка пояснює, як саме ЄСпл тлу
мачить положення Конвенції. Суд не забезпечує буквального тлу
мачення положень Конвенції і не стоїть на позиції значної залеж
ності від її тексту. Оскільки основною метою і завданням Конвенції 
є саме захист прав людини від посягань з боку державучасниць, 
деякі терміни Конвенції мають автономне значення, що дозволяє 
забезпечити незалежність положень Конвенції від можливої інтер
претації її термінів або принципів у внутрішньому законодавстві 
країнчленів.

зокрема, при тлумаченні вимоги щодо допустимості обме
ження окремих прав, гарантованих Конвенцією (статті 811), ви
ключно у випадках, «встановлених законом» («згідно із законом»), 
Суд поширює поняття «закону» на підзаконні (адміністративні), 
законодавчі та конституційні акти, а також на писані і неписані 
правові правила (див., зокрема, справи «Голдер проти Сполуче
ного Королівства», «Сілвер та інші проти Сполученого Королів
ства»). У справі «Сандей Таймс проти Сполученого Королівства» 
Суд встановив дві основні вимоги щодо «закону», вказавши, що 
поперше, закон належним чином повинен бути доступним для 
всіх: кожен громадянин має бути в змозі зрозуміти, що саме є адек
ватним згідно правових норм в даному випадку. подруге, норма 
не може розглядатися як «закон», якщо вона не сформульована з 
достатнім ступенем точності, що дозволяє громадянину керувати 
своєю поведінкою [1]. Таким чином, для того, щоб дії або норма
тивні акти тієї чи іншої держави вважалися такими, які відповіда
ють «закону» згідно Конвенції, вони повинні бути доступними та 
передбачуваними. У справі «Мелоун проти Сполученого Королів
ства», Суд вказав на третю вимогу до «закону», пов’язавши її з 
питанням заборони зловживання владою з боку держави та забез
печення індивіду адекватного захисту від свавільного втручання. 

задля реалізації мети і завдань Конвенції, Суд також визначив 
кілька принципів її тлумачення. зокрема, на додаток до динаміч
ної інтерпретації, Суд зазначив, що права повинні тлумачитися в 
«практичний і ефективний» спосіб, а не в «теоретичний та ілюзор
ний», що права слід тлумачити широко, а винятки або обмежен
ня – вузько та ін. ці підходи та принципи окреслили концептуальні 
рамки, в межах яких Судом було докладно розроблено доктрину 
позитивних зобов’язань держави щодо прав і свобод, гарантова
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них Конвенцією, хоча концепція таких зобов’язань добре відома су
часному міжнародному праву прав людини.

Слід підкреслити, що поділ зобов’язань держави стосовно 
прав людини на негативні та позитивні бере свій початок з часів 
формування класичної ліберальної теорії прав людини [2], яка ви
ходила з того, що основоположні права людини (право на життя, 
заборона катування, рабства і примусової праці, право на свободу 
та особисту недоторканність, на приватність, свобода думки, сові
сті і релігії, вираження поглядів, зібрань та об’єднання, заборона 
дискримінації та окремі ін.) є негативними правами у тому сенсі, 
що охороняють особу від небажаного втручання з боку держави у 
сферу їх здійснення. Відповідно, ці права передбачають негативні 
обов’язки держави та її агентів (представників) утримуватися від 
будьяких дій, спрямованих на їх порушення або незаконне обме
ження. У свою чергу, позитивні права (право на працю, відпочинок, 
соціальний захист, охорону здоров’я, гідний рівень життя та інші 
соціальні, економічні та окремі культурні права) гарантуються по
зитивними зобов’язаннями держави, оскільки їх реалізація немож
лива без відповідної забезпечувальної діяльності з боку державних 
інституцій. 

У другій половині XX ст. у європейській теоретичній та прак
тичній юриспруденції поступово розвивається та стає доміную
чим підхід, за яким позитивні обов’язки держави поширюються 
не лише на так звані позитивні права, а й на основоположні пра
ва. ЄСпл послідовно розвиває позицію щодо наявності у держави 
позитивних зобов’язань за Конвенцією стосовно закріплених нею 
прав людини і основоположних свобод. 

У практиці Суду не сформульовано офіційну дефініцію по
зитивних зобов’язань держави, однак вона може бути реконстру
йована на основі конкретних рішень Суду, що відтворюють їх ці
лісну концепцію. Суддя Мартенс (Martens) у своїй окремій думці у 
справі «Гал проти Швейцарії» визначив позитивні зобов’язання як 
такі, що «вимагають від державучасниць…. вживання заходів». Їх 
базове розуміння було закладено ще у Бельгійській мовній справі 
(«the Belgian linguistic case»), в якій заявники вимагали від Суду 
розуміння таких зобов’язань як «обов’язку зробити щонебудь» 
(англ. – «obligations to do something»). 

У той час, коли негативні обов’язки держави (тобто заборо
на на втручання) імпліцитно закладені в самому тексті Конвенції, 
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цього не можна сказати про позитивні обов’язки. проф. Фелдман 
(Feldman) наголошує, що рушійною силою, яка посприяла роз
витку Судом зобов’язань держави, виступає вже роз’яснена вище 
«динамічна інтерпретація Конвенції у світлі змінюваних соціаль
них і моральних передумов». Результатом цього є «більш широкі 
зобов’язання, що накладаються на держави, ніж ті, які одразу ж 
очевидні при поверхневому прочитанні її тексту» [3, с. 53, 54]. 

Оскільки доктрина позитивних зобов’язань призводить до 
розширення вимог до діяльності держави у сфері реалізації поло
жень Конвенції, це обумовлює необхідність визначення їх право
вих підстав. до положень Конвенцій, які прямо вказують на окремі 
позитивні зобов’язання, належать зокрема, положення щодо охо
рони законом права кожного на життя (стаття 2 Конвенції), щодо 
забезпечення умов у місцях позбавлення волі, які не можуть бути 
нелюдськими (стаття 3 Конвенції), щодо надання в окремих випа
дах безоплатної правової допомоги та забезпечення безоплатного 
перекладу у контексті права на справедливий суд (стаття 6 Кон
венції), щодо проведення вільних виборів (стаття 3 першого про
токолу до Конвенції). 

проте Суд у своїй практиці вказав на численні обов’язки дер
жав вживати таких конкретних позитивних заходів, які прямо не 
передбачені текстом Конвенції, наприклад: проведення ефектив
ного розслідування вбивств, захист від поганого (жорстокого) по
водження найбільш уразливих щодо нього осіб, забезпечення не
гайного поясненням затриманим причин їх затримання чи арешту, 
забезпечення особі, що не має достатніх коштів для оплати юри
дичної допомоги захисника, можливості одержувати таку допомо
гу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя; захисту 
засобів масової інформації від незаконного втручання у реалізацію 
свободи самовираження та чимало інших [4, с. 2]. У західній лі
тературі численні праці присвячені викладенню та аналізу пози
тивних зобов’язань держави щодо прав, закріплених у Конвенції 
[2], сам Суд також акумулює визнані ним позитивні зобов’язання 
державучасниць за Конвенцією у своїх бюлетенях (англ. – «fact
sheets»), які стосуються тих чи інших статей Конвенції [5]. зрозумі
ло, їх загальний огляд складає предмет комплексного ґрунтовного 
дослідження, яке на сьогодні в Україні відсутнє. 

загальною юридичною підставою позитивних зобов’язань 
у межах конвенційної системи правозахисту виступає стаття 1 
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«зобов’язання поважати права людини» Конвенції, в якій прямо 
вказується, що держави гарантують кожному, хто перебуває під 
їхньою юрисдикцією, права і свободи, передбачені Конвенцією. 
практика Суду свідчить, що ця стаття виступає не просто «на
ріжним каменем» всієї конвенціональної системи, а самостійним 
джерелом загальних зобов’язань держави у галузі прав людини, у 
тому числі юридичною підставою позитивних зобов’язань. Слід 
також відзначити сучасну тенденцію, яка окреслилась у недавній 
практиці Суду щодо виведення позитивних зобов’язань з «комбі
нації» конкретних правозахисних положень Конвенції та загаль
ного принципу «верховенства права» («держави, керованої верхо
венством права»), який Суд розглядає як «один з основоположних 
принципів демократичного суспільства», природно властивий всім 
статтям Конвенції. 

Ґрунтуючись на конкретних положеннях Конвенції або їх 
комбінації з положеннями статті 1 Конвенції чи загальними прин
ципами європейського права, всі позитивні зобов’язання держави 
переслідують однакову мету – ефективне застосування Конвенції 
та, в цілому, ефективність прав, які вона гарантує (див. справу «Ейрі 
проти Ірландії»). На забезпечення дієвості прав, гарантованих Кон
венцією, на національному рівні спрямована також вимога статті 
13 ЄКпл, згідно з якою у разі спору про порушення конвенційних 
прав, кожному має бути забезпечене право на ефективний націо
нальний засіб юридичного захисту. Отже, недостатньо самого фак
ту існування юридичних засобів захисту прав людини, необхідно 
також, щоб вони реально та успішно використовувались, на що й 
спрямована доктрина позитивних зобов’язань держави.

Окремі дослідження західних авторів стосуються типологіза
ції позитивних зобов’язань, яка дозволяє об’єднати їх у певні групи 
та визначити принципи, з яких виходить Суд при визнанні наявнос
ті чи відсутності таких обов’язків у кожному конкретному випадку 
[6]. зокрема, відомий у європейській науці дослідник та інтерпре
татор позитивних зобов’язань за Конвенцією королівський адвокат 
(QC) К. Стармер (Starmer) виокремлює п’ять категорій обов’язків, 
що покладаються на держави позитивними зобов’язаннями за Кон
венцією [7, с. 159]. до них належать: обов’язки запобігати порушен
ням прав, гарантованих Конвенцією (обов’язок «превентивних дій» 
з боку держави), який виникає принаймні, у трьох ситуаціях: (a) 
коли існує значний «негайний» ризик порушення фундаменталь
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них прав, таких, як право на життя, гарантоване статтею 2 Кон
венції (напр., справа «Осман проти Сполученого Королівства»); (b) 
коли йдеться про дуже особисті питання, такі як сімейне життя, 
що захищається статтею 8 Конвенції (напр., «справа Маркс про
ти Бельгії»), і (c) коли права, закріплені Конвенцією, не може бути 
ефективно захищено у межах національної правової системи (див. 
справа «Платформа «Ärtze für das Leben» проти Австрії»). 

Наступні групи позитивних зобов’язань складають: обов’язок 
держави забезпечувати інформування та консультування осіб сто
совно порушень прав і свобод, що гарантуються Конвенцією (напр., 
справа «Гуерра проти Італії»); обов’язок реагувати на порушен
ня прав людини, наприклад, проводити ефективне розслідуван
ня «гідних довір’я» (тобто обґрунтованих) скарг щодо серйозних 
порушень прав, гарантованих Конвенцією (напр., справи «Айдін 
проти Туреччини», «Кая проти Туреччини», «Пол і Одрі Едвардс 
проти Сполученого Королівства»); обов’язки забезпечувати інди
відів ресурсами, щоб запобігати порушенню їх прав, гарантованих 
Конвенцією (справа «Ейрі проти Ірландії»). 

Однак, головний позитивний обов’язок держави, як зазначає 
К. Стармер, полягає у створенні «національної правової рамки» 
(англ. – «national legal framework»), передусім національного за
конодавства, яке забезпечує ефективний захист прав людини (цей 
обов’язок був докладно аргументований Судом у справі «Х та Y 
проти Нідерландів»). Однак у зв’язку з його виконанням на наці
ональному рівні постає важливе юридичне питання, пов’язане з 
принципом субсидіарності міжнародного права в цілому та кон
венційних механізмів зокрема, а також принципом державного 
суверенітету, за яким ухвалення національного законодавства є 
невід’ємним суверенним правом держави. ЄСпл не може «нака
зати» державам ухвалити той чи інший закон. Він лише формує 
стандарт, який вказує передусім на мету, яку має буде досягнуто 
згідно з правом Конвенцією, а не на засоби її досягнення, тобто 
конкретні юридичні механізми, які має запровадити держава на 
національному рівні для виконання свого основного зобов’язання 
за Конвенцією, викладеного у вже згадуваній вищі статті 1 Кон
венції. Визнаючи суверенне право держави відповідально визна
чати на власний розсуд національні засоби забезпечення та захисту 
основоположних прав людини, Суд сформулював ще одну над
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звичайно важливу доктрину – доктрину «меж розсуду» держави 
(англ. – «margin of appreciation») [8]. 

В найбільш загальному вигляді «межі розсуду» означають 
ступінь широти повноважень щодо прийняття рішень, які відне
сено на розсуд національних органів влади, у випадках, коли Су
дом було встановлено належний стандарт розгляду справи. цей 
концепт визнає за національними органами влади певну свободу 
розсуду (дискреційні повноваження), особливо там, де виникають 
складні питання соціальної, моральної чи економічної політики, по 
яких в Європі немає чіткого консенсусу. доктрина «меж розсуду» 
держави добре розвинута у рішеннях Суду. Так, у справі «Джеймс 
проти Великобританії» Суд зазначив, що «оскільки національні 
органи влади мають безпосередні знання щодо свого суспільства 
і його потреб, в принципі, вони знаходяться в кращому становищі, 
ніж міжнародний суд, для того щоб прийняти рішення, що саме є 
«в інтересах суспільства». Таким чином, у межах системи захисту 
прав, встановленої Конвенцією, національна влада сама повинна 
зробити попередню оцінку щодо існування проблеми суспільної 
значимості…, та щодо заходів з виправлення становища, яких має 
бути вжито» [1]. 

У той же час Суд неодноразово наголошував, що «межі роз
суду» держави залежать від змісту справи, що розглядається, та 
жорсткості стандарту, який був вироблений Судом з того чи ін
шого питання. В окремих питаннях (зокрема, у випадку обов’язку 
держави щодо забезпечення юридичного визнання нової статі, на
бутої транссексуалами після успішної операції зі зміни статі) межі 
розсуду є досить вузькими, і навпаки, в багатьох питаннях держава 
має широкі межі розсуду (як, зокрема, у питаннях визнання одно
статевих шлюбів та надання таким парам права на всиновлення 
дитини). 

Слід також наголосити, що одним з аспектів позитивних 
зобов’язань є можливість покласти на державу зобов’язання регу
лювати відносини між приватними особами. Тоді, у такий спосіб, 
права можуть мати «горизонтальний», а не тільки «вертикальний» 
ефект. йдеться передусім про обов’язки держави вжити всіх розум
них заходів для захисту індивідів від порушень їх прав людини ін
шими приватними особами. На первинному рівні цей позитивний 
обов’язок може бути забезпечений відповідною державою у разі 
ухвалення нею достатніх положень національного законодавства, 
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що криміналізують поведінку особи, яка зазіхає на основоположні 
права інших осіб, гарантовані Конвенцією [4, с. 225].

Більш обтяжлива для держави форма цього позитивного 
обов’язку вимагає, щоб держава в особі її представників вжила 
фізичних заходів безпеки по відношенню до потенційної жертви, 
щодо якої відомо про наявну загрозу насильства. Основу такого по
зитивного обов’язку держави щодо захисту права на життя було за
кладено у справі «Осман проти Сполученого Королівства», у якій 
Суд вказав, що держава порушуватиме свої зобов’язання щодо за
хисту права на життя, якщо «органи влади не зробили всього, що 
розумно очікувалося від них для запобігання реальної та безпосе
редньої загрози життю, про яку вони знали чи повинні були знати». 

Нарешті, доктрина позитивних зобов’язань держави перебу
ває у тісному зв’язку з принципом пропорційності, який означає 
«пошук справедливого балансу між вимогами загального інтересу 
суспільства і потребами захисту основних прав людини» (справа 
«Серінг проти Великобританії»). Отже, висновок про наявність 
або відсутність позитивного обов’язку приймається Судом з ура
хуванням справедливого балансу між загальними інтересами гро
мади та інтересами особи, пошук якого притаманний усім кон
венційним положенням. Обсяг конкретних позитивних обов’язків 
відрізнятиметься у зв’язку з різноманітністю ситуацій, що виника
ють у договірних державах, та варіантів дій, які вони обирають з 
огляду на складнощі, пов’язані з підтримуванням правопорядку в 
сучасних суспільствах, вибір пріоритетів і наявні ресурси. проте 
цей обов’язок не можна тлумачити у спосіб, який би покладав на 
органи державної влади нереальний (неможливий) або непропо
рційний тягар (справи «Осман проти Сполученого Королівства», 
«Еплбі та інші проти Сполученого Королівства», «Пол і Одрі Ед
вардс проти Сполученого Королівства», «Озгюр Гюндем проти 
Туреччини» та ін.). 

Таким чином, доктрина позитивних зобов’язань держави, так 
само, як й концепції «меж розсуду» держави, динамічного тлума
чення Конвенції, «автономних понять» та ін., що знайшли свій роз
виток у практиці Суду, «пронизують» судові рішення у конкретних 
справах, забезпечують їх концептуальнометодологічну єдність, і, 
у той же час, збагачуються за рахунок формулювання судами док
тринальних положень, їх відтворення при розгляді аналогічних ка
зусів та індивідуалізації з урахуванням відмінних обставин тієї чи 
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іншої справи. завдяки викладенню у практиці Суду ці доктрини 
здобувають офіційне визнання, міжнародну авторитетність, об
ґрунтованість та достовірність, а також регулятивні властивості. 

У зв’язку з цим виникає ключове питання щодо застосування 
доктрини позитивних зобов’язань держави у межах національного 
правопорядку. цілком очевидно, що це питання визначається міс
цем Конвенції та практики Суду у національній правовій системі. 
Що стосується самої Конвенції, то загальновідомо, що Конвенція 
про захист прав людини і основоположних свобод була підписана 
Україною 9 листопада 1995 р., ратифікована 17 липня 1997 р. та 
набула юридичної сили після передачі ратифікаційних грамот ге
неральному секретареві Ради Європи 11 вересня 1997 р. Відповідно 
до ч. 1 ст. 9 Конституції України чинні міжнародні договори, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є части
ною національного законодавства. Отже, ЄКпл як самовиконува
ний (англ. – «selfexecutive treaty») міжнародноправовий договір, 
ратифікований Україною у встановленому порядку, є частиною на
ціонального законодавства і підлягає безпосередньому застосуван
ню в межах національного правопорядку.

Щодо співвідношення положень Конвенції та норм національ
ного законодавства України у разі їх суперечності, то, згідно з ч. 
2 ст. 19 закону України «про міжнародні договори України» від 
29 червня 2004 р., якщо міжнародним договором України, який на
брав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, 
то застосовуються правила міжнародного договору. Аналогічна 
колізійна норма закріплена й на рівні галузевого законодавства, зо
крема, в цивільному кодексі України (ч. 2 ст. 10), цивільному про
цесуальному кодексі України (ст. 428), Кодексі законів про працю 
України (ст. 81), житловому кодексі України (стаття 193) та інших 
законодавчих актах України. Таким чином, у судів України є всі 
юридичні підстави для незастосування норм національного зако
нодавства у разі їх невідповідності положенням ЄКпл. 

У той же час, в Україні визнається доктрина зворотних обме
жень (англ. – «the counterlimits doctrine» (limits of primacy), яка об
межує верховенство Конвенції у національній правовій системі [1]. 
Адже відповідно до ч. 2 ст. 9 Конституції України, укладення між
народних договорів, які суперечать Конституції України, можливе 
лише після внесення відповідних змін до Конституції України. На 
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забезпечення цього конституційного положення спрямована про
цедура надання Конституційним Судом України за зверненням 
президента України або Кабінету Міністрів України висновку про 
відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів 
України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верхо
вної Ради України для надання згоди на їх обов’язковість, закрі
плена у ч. 1 ст. 151 Конституції України. Таким чином, міжнародні 
договори, які діють в Україні, не можуть суперечити Конституції 
України, в іншому випадку вони визнаються Конституційним Су
дом України неконституційними та втрачають чинність. 

Однак, як було показано вище, позитивні зобов’язання держа
ви щодо тих чи інших основоположних прав переважно містять
ся не у тексті Конвенції, а вироблені саме практикою Суду. задля 
вирішення питання про місце практики Суду у національному 
правопорядку України ухвалено окремий закон – закон України 
«про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» від 23 лютого 2006 р., який визнає юридич
ну можливість застосування практики ЄСпл судами України всіх 
юрисдикцій при здійсненні правосуддя. згідно зі ст. 17 цього зако
ну, суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику 
Суду як джерело права. 

це засадниче положення розвивають інші акти національно
го законодавства України. Так, у ч. 2 ст. 8 Кодексу адміністратив
ного судочинства України від 6 липня 2005 р. указується, що Суд 
застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової 
практики ЄСпл. У ч. 2 ст. 8 Кримінального процесуального ко
дексу України від 13 квітня 2012 р. також вказується, що принцип 
верховенства права у кримінальному провадженні застосовується 
з урахуванням практики ЄСпл, а у ч. 5 ст. 9 цього Кодексу прямо 
зазначається, що кримінальне процесуальне законодавство Укра
їни застосовується з урахуванням практики Суду. при чому, по
няттям «практика Суду», як прямо передбачено законом України 
«про виконання рішень та застосування практики Європейського 
суду з прав людини» (ст. 1), охоплюються не тільки рішення у спра
вах проти України, а й вся юриспруденція ЄСпл та Європейської 
комісії з прав людини. 

Таким чином, оскільки Конвенція є міжнародноправовими 
договором, ратифікованим Україною, а практика Суду виступає 
«авторитетним» тлумаченням положень Конвенції, то у разі не
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відповідності актів національного законодавства їх вимогам, під
лягають застосуванню саме стандарти Конвенції. Такий висновок 
відповідає принципам всебічного гарантування прав людини та 
«сумлінного» виконання державою своїх зобов’язань (англ. – «due 
diligence») як визначальних загальних принципів сучасного права, 
а також цілком ґрунтується на чинному законодавстві України. Од
нак, його практичне застосування викладає чимало запитань, які 
досить рельєфно проявляють себе при спробі застосувати доктрину 
позитивних зобов’язань держави на національному рівні при вирі
шенні судами конкретних справ. Нерідко на практиці суддя сти
кається з ситуацією, коли імперативна норма чинного законодав
ства не відповідає вимогам Конвенції, конкретизованим у практиці 
Суду, або певний інститут на національному рівні відсутній, хоча 
ЄСпл визнає, що його запровадження лежить поза межами розсуду 
держави і належить до її позитивних зобов’язань (тобто дискреція 
держави стосується тільки юридичних засобів його запровадження 
та функціонування, а не самого факту його визнання). 

Так, один з відомих таких прикладів стосується справи «Ла
шин проти Росії», в якій Суд вказав на те, що чинна законодавча 
база РФ не лишила судді іншого вибору, крім проголошення заяв
ника повністю недієздатним. цивільний Кодекс РФ розрізнює два 
поняття: повна дієздатність і повна недієздатність, але не перед
бачає ситуацій, які не вкладаються у ці рамки, крім ситуацій з нар
козалежними особами чи алкоголіками. Відповідно національний 
суд не мав жодного іншого варіанту, крім ухвалення рішення про 
повну недієздатність – найсуворішого заходу, який означав повну 
втрату юридичної самостійності заявника майже в усіх сферах 
життя, через що він, у тому числі, не міг взяти шлюб. Однак цей за
хід, на думку Суду та у світлі важливих фактів у справі, був непро
порційним по відношенню до переслідуваної легітимної мети, що 
призвело до порушення статті 8 «право на повагу до приватного та 
сімейного життя» Конвенції. 

як відомо, чинне законодавство України, всупереч позитив
ним зобов’язанням держави щодо максимального збереження ді
єздатності особи (англ. – «maximum reservation of capacity») та 
найменш обтяжливого обмеження громадянських прав, також не 
передбачає інституту обмеженої дієздатності щодо осіб, які мають 
певні вади психічного розвитку. У такому разі суддя, який стика
ється з відсутністю відповідного положення чинного законодав
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ства, не може прямо відступити від законодавчих положень і на 
підставі практики Суду як джерела права запровадити новий пра
вовий інститут. Очевидно, це порушуватиме принципи законності 
та правової визначеності, які є складовими верховенства права. Од
нак, на наше переконання, якщо національний суд вважає, що за
конодавче положення порушує саму суть основоположного права, 
то він може ініціювати питання про звернення до Конституційного 
Суду України з питань конституційності відповідного положення 
закону у порядку, передбаченому законом України «про Консти
туційний Суд України» від 16 жовтня 1996 р. Адже, як вже наголо
шувалось у вітчизняній літературі, конвенційна система закладає 
«мінімальні стандарти» забезпечення та захисту прав людини, і всі 
права, що містяться у Конвенції, відтворені у Конституції України 
[9, с. 122; 10, с. 267, 268]. Відповідно, «тест на конституційність» у 
такому випадку фактично міг би виконати функцію «тесту на кон
венціональність» (виступити контролем «conventionnalité»).

хоча такий підхід, безумовно, є доволі уразливим. поперше, 
оскільки в Україні відсутні так звані «попередні запити» всіх су
дів щодо конституційності, процедура звернення через Верховний 
Суд України як суб’єкта конституційного подання (ст. 40 закону 
України «про Конституційний Суд України») є надзвичайно гро
міздкою та довготривалою. подруге, у самого Конституційного 
Суду України на сьогодні відсутній належний досвід врахування 
європейських правозахисних стандартів при здійсненні конститу
ційної юрисдикції. Нарешті, потретє, в Україні до повноважень 
Конституційного Суду не належить розгляд питань про «безді
яльність нормотворця», тобто відсутній механізм конституційного 
оскарження відсутності відповідного законодавчого положення, 
що призвело до порушення конституційних норм, зокрема про 
права і свободи особи (хоча така можливість передбачена в бага
тьох країнах Європи). це означає, що за наявності вищезазначеної 
гіпотетичної можливості реагування національних судів на неви
конання державою визнаних ЄСпл позитивних зобов’язань щодо 
запровадження на законодавчому рівні відповідних правових норм 
чи інститутів, спрямованих на забезпечення конвенційних прав, 
реалізація її на практиці видається доволі проблематичною. 

Отже, національний суд чи інший правозастосувач вияв
ляється безсилим, коли стикається з невиконанням позитивних 
зобов’язань держави на національному рівні через незапроваджен
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ня, як ми вже писали раніше, «належної юридичної рамки», тобто 
неухвалення належного законодавчого положення у сфері матері
ального права або відсутності законодавчо визначеної юридичної 
процедури, спрямованої на гарантування конвенційних прав. У та
кому разі суд може опинитися у ситуації, коли він змушений ухва
лювати рішення, які заздалегідь суперечать вимогам Конвенції, 
конкретизованим у практиці ЕСпл. Тому на національному рівні 
необхідно передбачити механізми, які спонукали б законодавця 
(нормотворця) до врахування доктрини позитивних зобов’язань та 
своєчасного внесення змін та доповнень до чинного законодавства 
з метою формування відповідної правової політики у відповідності 
до європейських стандартів прав людини. Отже, кожна гілка влади 
в межах своїх функцій та повноважень, має відчувати свою від
повідальність за впровадження доктрини позитивних зобов’язань 
держави щодо прав людини у національну правову системи, при 
чому ця відповідальність має мати не лише політичний, а й юри
дичний характер. 

Необхідно також враховувати, що хоча на сьогодні у націо
нальній правовій системі недостатньо сформувалось належне 
розуміння доктрини позитивних зобов’язань держави в умовах 
мирного часу, вона вже потребує переосмислення з урахуванням 
сучасних викликів, з якими стикнулась Україна. Серед них – проб
леми зобов’язань держави щодо основоположних прав людини в 
умовах фактичних бойових дій, позитивні зобов’язання щодо тим
часово переміщених осіб та ін.
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Анотація
Гловюк І. В. Деякі питання застосування практики Європейського суду 

з прав людини у кримінальному провадженні України. – Стаття.
Стаття присвячена розгляду проблеми застосування практики Європей

ського суду з прав людини при застосуванні запобіжних заходів у досудово
му провадженні. Виявлено недоліки нормативної регламентації застосування 
запобіжних заходів, а також проблеми застосування відповідних норм КпК, 
запропоновано шляхи їх усунення. 

Ключові слова: Європейський суд з прав людини, кримінальне проваджен
ня, запобіжні заходи, тримання під вартою, слідчий суддя, підстави застосу
вання запобіжних заходів 

Аннотация
Гловюк И. В. Некоторые вопросы применения практики Европейского 

суда по правам человека в уголовном производстве Украины. – Статья.
В статье рассматривается проблемы применения практики Европейского 

суда по правам человека при применении мер пресечения досудебном про
изводстве. Выявлены недостатки нормативной регламентации применения 



148

мер пресечения, а также проблемы применения соответствующих норм УпК, 
предложены пути их устранения. 

Ключевые слова: Европейский суд по правам человека, уголовное про
изводство, меры пресечения, содержание под стражей, следственный судья, 
основания применения мер пресечения. 

Summary
Gloviuk I. V. Certain issues of application of the practice of the European 

Court of Human Rights in criminal proceedings of Ukraine. – Article.
The article touches upon issues concerning application of the practice of the 

European Court of Human Rights on application of the measures of restraint during 
pretrial investigation. Disadvantages of normative regulation of application of the 
measures of restraint and problems of application of corresponding rules of Criminal 
Procedure Code of Ukraine are revealed, and solutions are proposed.

Keywords: European Court of Human Rights, criminal proceedings, measures 
of restraint, custody, investigative judge, grounds for enforcement of measures of 
restraint.

Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р. (далі – 
КпК) у цілому закріпив гарантії права на свободу та особисту 
недоторканність у кримінальному провадженні, що передбачені 
ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво
бод 1950 р. Так, ч. 1,2 ст. 12 КпК передбачають, що під час кримі
нального провадження ніхто не може триматися під вартою, бути 
затриманим або обмеженим у здійсненні права на вільне пересу
вання в інший спосіб через підозру або обвинувачення у вчиненні 
кримінального правопорушення інакше як на підставах та в по
рядку, передбаченому КпК. Кожен, кого затримано через підозру 
або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення або 
інакше позбавлено свободи, повинен бути в найкоротший строк 
доставлений до слідчого судді для вирішення питання про закон
ність та обґрунтованість його затримання, іншого позбавлення 
свободи та подальшого тримання. як зазначається у Моніторинго
вому звіті «Реалізація нового КпК України 2013 році», зменшилась 
кількість клопотань слідчих / прокурорів про взяття під варту на 
45 % (з 2 500 щомісячних подань у 2012 році до 1 400 щомісячних 
клопотань про тягом 8ми місяців 2013 року). порівняння з 2011 ро
ком показує зменшення на 70 % (щомісячна кількість зазначених 
подань у 2011 році сягала 4 350) [1, c. 5].

Однак реальне втілення цих норм на практиці пов’язане із 
належним вирішенням питання про застосування до особи запо
біжного заходу в вигляді тримання під вартою та продовження 



149

цих строків. питання, пов’язані застосуванням цього запобіж
ного заходу за КпК 2012 р. досліджувалися такими вченими, як 
А. п. Бущенко, І. І. заболотний, В. О. попелюшко, С. М. Смоков, 
О. ю. Татаров, О. І. Тищенко, В. І. чорнобук, О. г. Шило та ін., 
однак у аспекті відповідності підстав їх застосування практиці 
Європейського суду з прав людини це питання практично не до
сліджувалося; виняток становлять деякі наукові праці А. п. Бу
щенка, О. І. Тищенко. 

Саме тому метою статті є аналіз підстав застосування запо
біжних заходів та практики їх застосування стосовно тримання під 
вартою у досудовому провадженні у контексті практики Європей
ського суду з прав людини (далі – ЄСпл, Суд) щодо ст. 5 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 
кримінальних справ орієнтує суди враховувати, що запобіжні захо
ди у кримінальному провадженні обмежують права особи на сво
боду та особисту недоторканність, гарантовані ст. 5 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а тому 
можуть бути застосовані тільки за наявності законної мети та під
став, визначених КпК, з урахуванням відповідної практики Євро
пейського суду з прав людини [2, п. 1].

Враховуючи положення ч. 1 ст. 177, ч. 3 ст. 176 КпК можна 
виділити три елементи підстави застосування запобіжних заходів 
слідчим суддею: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні 
особою кримінального правопорушення (для деяких запобіжних 
заходів – ще й відповідного ступеню тяжкості); 2) наявність ри
зиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний не 
виконуватиме покладені на нього процесуальні обов’язки; 3) на
явність обставин, достатніх для переконання, що жоден із більш 
м’яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час 
розгляду ризику або ризикам. при цьому слід уточнити, що на
явність відомостей про те, що іншими запобіжними заходами ви
конання завдання кримінального провадження є неможливим, є ще 
однією складовою підстав застосування конкретного запобіжного 
заходу [3, c. 222].

при цьому обґрунтованість підозри є оцінною категорі
єю, однак її наявність обов’язково має бути встановлена слідчим 
суддею при розгляді клопотання про застосування запобіжного 
заходу у досудовому провадженні. Тлумачення цієї категорії нео
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дноразово надавав ЄСпл. для прикладу, у Рішенні «Нечипорук і 
йонкало проти України» (п. 175) Суд вкотре повторив, що «термін 
«обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформа
ція, які можуть переконати об’єктивного спостерігача в тому, що 
особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення» [4]. при 
цьому не вимагається наявність сукупності доказів, що повністю 
доводять вину особи, оскільки встановлення таких доказів є за
вданням наступних етапів процесу: «факти, які є причиною ви
никнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як 
ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку 
чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на 
наступній стадії процесу кримінального розслідування» [5, c. 55]. 
Тобто розумна підозра, згадана в статті 5 § 1(с) Конвенції, не озна
чає, що винуватість підозрюваного має бути встановлена на цій 
стадії. Саме у чіткому доведенні як події, так і характеру того зло
чину, у якому підозрюється особа, і полягає мета розслідування. 
Стаття 5 § 1(с) навіть не передбачає, що поліція має одержати до
статні докази для висунення обвинувачення як на час арешту, так і 
під час перебування апелянта під вартою [6, c. 129]. Вищенаведені 
вимоги стосуються «фактичного елементу» обгрунтованості під
озри, тобто наявності інформації, що підтверджує можливість вчи
нення особою певного діяння.

Однак стаття 5 § 1(с) Конвенції вимагає наявності «обґрун
тованої підозри у вчиненні нею правопорушення», тобто діяння, 
забороненого національним кримінальним законом. Відповідно, на 
додаток до його фактичної сторони, наявність «обґрунтованої під
озри» за змістом підпункту (с) пункту 1 статті 5 вимагає, щоб по
кладені в основу факти було можна обґрунтовано вважати за такі, 
що вписуються до диспозиції однієї зі статей, які характеризують 
у Кримінальному кодексі кримінальну поведінку. Отже, «обґрун
тованої підозри», безперечно, не може бути, якщо дії або факти, 
які ставлять за провину утримуваній під вартою особі, не містили 
складу злочину на той час, коли вони сталися [5, c. 58].

Тобто обґрунтованість підозри містить у собі два аспекти. 
перший стосується питання права: підозра має стосуватися право
порушення, передбаченого законом. другий – питання факту: ма
ють бути доведені обставини, які за розумного та неупередженого 
тлумачення викликають підозру щодо причетності певної особи до 
певного кримінального правопорушення [7, c. 360]. 
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ЄСпл у Рішенні «Мироненко і Мартенко проти України» 
зазначив, що компетент ний суд повинен перевірити не лише до
тримання процесуальних вимог національного законодавства, а й 
обґрунтованість підозри, на підставі якої здійсне но затримання, 
та законність мети цього затримання, подальшого тримання під 
вартою [8].

Втім, положення ст. 196 КпК не вимагають від слідчих суд
дів зазначати докази, на підставі яких вони прийшли до висновку 
про обґрунтованість підозри. Безумовно, в ухвалі не може містити
ся констатація встановленого судом факту вчинення цією особою 
кримінального правопорушення і визнання її винною в його вчи
ненні, тобто у цій ухвалі не може наперед вирішуватися питання 
винуватості особи. Суд постановляє рішення на підставі поданих 
йому відомостей, що підтверджують обґрунтованість підозри або 
обвинувачення, а також наявність підстав для обрання конкретно
го запобіжного заходу. Виходячи з того, що особа вважається неви
нуватою доки її вину у вчиненні кримінального правопорушення 
не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинуваль
ним вироком суду (ч. 1 ст. 62 Конституції України), у судовому 
засіданні, так само як і в рішенні суду за результатами розгляду 
клопотання, не може йтися про доведення її вини [9, c. 272]. Од
нак, вважаємо, зазначення в ухвалах доказів, які, на думку слідчих 
суддів, належним чином обґрунтовують підозру у вчиненні кримі
нального правопорушення, не суперечило б принципу презумпції 
невинуватості і навіть сприяло б реалізації права підозрюваного на 
захист при оскарженні ухвали слідчого судді, оскільки, поперше, 
констатація обгрунтованості підозри не означає визнання підозрю
ваного винним, а висловлені в ухвалі слідчого судді за результа
тами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу 
висновки щодо будьяких обставин, які стосуються суті підозри, 
не мають преюдиціального значення для суду під час судового 
розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого 
кримінального проваджень (ст. 198 КпК), подруге, це зазначення 
доказів дозволило б стороні захисту оспорювати належність, до
пустимість, достовірність цих доказів у суді апеляційної інстанції. 
при цьому ВССУ роз’яснює суддям, що судове рішення стосовно 
обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або 
продовження його застосування має містити як чітке визначення 
законодавчих підстав для його обрання (продовження), так і до
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слідження та обґрунтування достовірності обраних підстав у кон
тексті конкретних фактичних обставин вчинення злочину, враху
вання особи винного та інших обставин (ризиків, наведених у ч. 
1 ст. 177 КпК) [2, п. 18]. це, на нашу думку, додатково підтверджує 
загальну необхідність указувати докази підозри особи у вчиненні 
кримінального правопорушення.

Можна навести приклади ухвал слідчих суддів, де практично 
не висвітлюється саме доведеність обгрунтованості підозри [10], на
приклад, вказується таке: «з матеріалів досудового розслідування 
вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюва
ною ОСОБА_4, кримінального правопорушення» [11]; органом до
судового розслідування здобуті дані про те, що ОСОБА_2  11 січ
ня 2014 року о 15 годині на ґрунті неприязних відносин у квартирі 
АдРЕСА_1  умисно завдав  множинні удари кулаками та лопатою  в 
область тулубу, голови, кінцівок гр. ОСОБА_3, спричинивши  тяж
кі тілесні ушкодження, від яких настала її смерть.   ОСОБА_2 був 
затриманий за  підозрою у скоєнні злочину в порядку ст. 208 КпК 
України у цьому кримінальному провадженні о 18 годині 57 хв. 
11 січня 2014 року. 12 січня 2014 року ОСОБА_2 своєчасно повідо
млено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 121 ч. 2 КК 
України [12]; ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні зло
чину середньої тяжкості за який передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років [13]. 

Нерідко обґрунтованість підозри, по суті, мотивується ви
знанням підозрюваним факту вчинення кримінального правопо
рушення. Наприклад, зазначається таке: «Слідчим у клопотанні 
та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчи
ненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 2 ст.  186 та ч. 1 ст. 122 КК України, яка фактично  не заперечується 
іншими учасниками провадження» [14]; «при розгляді клопотання 
встановлено, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у вчинен
ні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.  121 КК 
України» [15]; «в судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 ви
знав, що дійсно скоїв вищевказані правопорушення» [16]; ОСО
БА_3 пояснив, що вину визнає повністю у спричиненні  тілесних 
ушкоджень потерпілому [17]; в ході розгляду даного клопотання 
підозрюваний не заперечував факту вчинення інкримінованого 
йому злочину при наведених у повідомленій йому підозрі обстави
нах [18]. 
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У деяких ухвалах наявні вказівки на докази, що обґрунтову
ють підозру, хоча і у аспекті їх перерахування [19]: «надані слідчим 
докази, доводять обставини наявності обґрунтованої підозри від
носно ОСОБА_2, у вчиненні ним, 16.01.2013 року кримінального 
правопорушення за ч. 2 ст. 186 КК України, за зазначених обста
вин. це зокрема вбачається: із показань потерпілої ОСОБА_4,  про
токолу огляду від 17.01.2013 року, протоколу затримання о 15 год. 
20 хв. 17.01.2013 року та показань підозрюваного ОСОБА_2» [20]; 
«ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим май
ном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, відпові
дальність за що передбачена ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у тому, 
що: в середині жовтня 2010 року в АдРЕСА_3 шляхом обману за
володів майном ОСОБА_1 на більш ніж 5000 гривень. підстава
ми для такої підозри є дані: протоколу допиту потерпілої, свідків 
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4» [21]; «ОСОБА_2,  обґрунтовано 
підозрюється у тому, що: 11.06.2013 року близько 00.00 годин, з ме
тою заволодіння чужим майном, проник до приміщення гаражу, 
за адресою АдРЕСА_2, що належить ОСОБА_4, де шляхом відчи
нення воріт, умисно, повторно, таємно викрав мопед марки «Аль
фа», вартістю 3800 грн. та  обернув викрадене на свою користь, 
чим спричинив потерпілому матеріальні збитки на вказану суму. 
підставами для такої підозри є дані: протоколу огляду місця події, 
протоколу огляду мопеда, протоколів допиту свідків ОСОБА_5, 
ОСОБА_6,  протоколу проведення слідчого експерименту.» [18].

Все це свідчить про певну тенденцію відсутності належ
ного обґрунтування обгрунтованості підозри в ухвалах слідчих 
суддів, що формально не суперечить ст. 196 КпК, однак не від
повідає загальному спрямуванню гарантованості встановлення до
стовірності підстав, передбачених ст. 177 КпК, а також практиці 
ЄСпл, який надає приклади більш детального викладення доказів 
обгрунтованості підозри, що наводилися у рішеннях національних 
судів. Так, власниця квартири пані з. звернулася з заявою до по
ліції про те, що пан і пані К.Ф. наймають у неї помешкання без 
наміру виконувати свої зобов’язання квартирантів і збираються ви
їхати, не заплативши того, що їй винні … після того, як попередні 
слідчі заходи виявили, що адреса пана і пані К.Ф. – не більш ніж 
абонентська скринька і що пан і пані К.Ф. раніше перебували під 
слідством за шахрайство…, 4 липня 1991 року, о 21:45, поліція за
тримала подружжя та доправила в поліційний відділок для вста
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новлення їхніх осіб … У протоколі, складеному о 23:30, поліція 
вказала, що вона має серйозні підозри щодо шахрайства пана і пані 
К.Ф. зі сплатою оренди та щодо можливості їхнього переховуван
ня від правосуддя. зважаючи на ці обставини, Суд загалом може 
погодитися з мотивами, наведеними апеляційним судом Коблен
ца (Koblenz), який … постановив, що підозри поліціянтів стосовно 
того, що пан К.Ф. шахраює зі сплатою оренди та може переховува
тися від правосуддя, були обґрунтованими [5, c. 57].

Наступним елементом підстави застосування запобіжних 
заходів слідчим суддею є наявність ризиків, які дають достатні 
підстави вважати, що підозрюваний не виконуватиме покладені на 
нього процесуальні обов’язки, здійснюватиме спроби переховува
тися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, 
сховати або спотворити будьяку із речей чи документів, які мають 
істотне значення для встановлення обставин кримінального пра
вопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого 
підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж 
кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному про
вадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопору
шення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому під
озрюється, обвинувачується. 

поняття «ризик» є новим для кримінального процесуаль
ного законодавства України, однак можна погодитися із думкою 
О. Мироненка, що ризик це передусім певна небезпека, яку слід 
уникати. законодавець саме у такому значенні застосовує поняття 
«ризики» у ч. 1 ст. 177 КпК України. Тобто, під «наявністю ризи
ків» у ви падку передбаченому ч. 2 ст. 177 КпК, слід розуміти не
безпеку вчинення підозрюваним, обвинуваченим певної протидії 
кримінальному провадженню у фор мах, передбачених пп. 1–4 ч. 
1 ст. 177 КпК, або вчи нення іншого чи продовження існуючого 
криміналь ного правопорушення [22, c. 72].

На обов’язку наведення конкретних мотивів застосування 
запобіжного заходу у судовому рішенні неодноразово зазначав 
ЄСпл; наприклад, «Суд відзначає, що в цій справі суди першої та 
другої інстанцій, ухвалюючи рішення про тримання заявника під 
вартою й продовження строку останнього, посилалися на відпо
відну норму закону, не вказуючи підстав, з яких вони вважають 
обґрунтованими твердження про те, ніби заявник може перешко
джати провадженню в справі, переховуватися від правосуддя або 
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скоювати нові злочини. Вони також не намагалися спростовувати 
доводи захисту заявників…» [5, c. 87].

У літературі та правозастосовчій практиці проблемним є рі
вень (стандарт) доведеності вищенаведених ризиків, оскільки, як 
обґрунтовано зазначає О. г. Шило, складність доказування необ
хідності застосування запобіжного заходу обумовлена його про
гностичним характером, адже йдеться про доведення необхіднос
ті перешкоджання можливій негативній поведінці підозрюваного, 
обвинуваченого [9, c. 271]. ч. 2 ст. 177 КпК передбачає, що під
ставою застосування запобіжного заходу, крім обґрунтованої під
озри, є наявність ризиків, які дають достатні підстави (курсив 
мій – І. г.) слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, об
винувачений, засуджений може здійснити (курсив мій – І. г.) дії, 
передбачені ч. 1 ст. 177 КпК. Тобто очевидно, що законодавець 
не вимагає наявності доказів того, що підозрюваний обов’язково 
здійснюватиме дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КпК, однак вимагає до
казів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкрет
ному кримінальному провадженні, тобто на рівні «обґрунтованої 
імовірності» [9, c. 271]. І саме так і має обґрунтовуватися клопо
тання слідчого / прокурора та ухвала слідчого судді: посиланням 
на докази обставин, що свідчать про наявність ризиків у цьому 
кримінальному провадженні. 

У зв’язку із цим ЄСпл неодноразово у рішеннях щодо Укра
їни звертав увагу на те, що судові рішення містять типовий набір 
підстав без їх оцінки стосовно конкретного кримінального про
вадження: так, у Рішенні «харченко проти України» ЄСпл від
мітив, що судові рішення щодо тримання заявника під вартою не 
повністю задовольняють вимоги пункту 4 статті 5. Відповідні рі
шення для тримання заявника під вартою повторювали типовий 
набір підстав без дослідження їх належності у світлі обставин кон
кретної ситуації заявника [23]. На жаль, і у період дії нового КпК 
основною причиною відмови у задоволенні клопотань стало не до
ведення слідчим (прокурором) під час розгляду клопотання наяв
ності достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, 
передбачених ст. 177 КпК. досить часто у клопотаннях про засто
сування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід
чим, прокурором не розкриваються обставини та не підтверджу
ються факти необхідності застосування до осіб запобіжного заходу 
у вигляді тримання під вартою [24]. Наведемо декілька прикладів. 
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Так, в ухвалі слідчого судді Оріхівського районного суду запорізь
кої області від 22.01.2014 р. було указано, що у клопотанні вказані 
ризики, передбаченні ст.177 КпК України: забезпечення виконан
ня підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків, 
запобігання спроби переховуватись від органів досудового розслі
дування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення, не
законно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні. 
проте наявність достатніх підстав вважати, що існують ці ризики, 
обґрунтована не переконливо. Так, те що ОСОБА_2 підозрюється у 
вчинені тяжкого злочину не є переконливою достатньою підставою 
вважати, що існують ризики, оскільки з цього факту не випливає 
будьякого ризику. Те, що підозрюваний ОСОБА_2 може вплинути 
на свідків у даному кримінальному провадженні – є не більш ніж 
припущенням, яке ні на чому не ґрунтується, оскільки не зрозумі
ло про яких саме йдеться свідків. зазначення про те, що підозрюва
ний ОСОБА_2 може вчинити інше кримінальне правопорушення 
теж ні на чому не ґрунтується. А стосовно забезпечення виконання 
підозрюваним покладених на нього процесуальних обов’язків, за
побігання спроби переховуватись від органів досудового розсліду
вання та суду, суд зазначає, що поведінка підозрюваного, зокрема 
його з’явлення із зізнанням, з’явлення на виклики як слідчого так і 
слідчого судді повністю спростовує ці ризики [25]. Ухвалою слід
чого судді Обухівського районного суду від 26.12.2013 р. вказано: 
оскільки в клопотанні слідчого відсутні дані про наявність підстав 
для тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3, в судовому за
сіданні прокурор також не довів наявність обставин, які породжу
ють правові наслідки у виді тримання під вартою підозрюваного, 
вважаю клопотання слідчого безпідставним і необґрунтованим, а 
також таким, що не ґрунтується на законі» [26]. Констатується не
доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує хоча б 
один із ризиків, передбачених статтею 177 КпК України, і на які 
вказує слідчий, прокурор [27; 28].

У цілому ухвали слідчих суддів, якими задоволені клопотан
ня слідчого (прокурора) характеризують викладенням достатніх 
даних, що підтверджують наявність ризиків із посилання на об
ставини та матеріали конкретного кримінального провадження. 
Так, у ухвалах в якості обставин, що підтверджують наявність ри
зиків, зазначаються такі: «ОСОБА_1 є особою схильною до вчи
нення кримінальних злочинів і  раніше вже вчинив злочин серед
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ньої тяжкості, крім того постійного місця  проживання не має і 
знятий з  реєстрації за останнім постійним місцем проживання ще 
18.11.2011 року, тобто один рік 4 місяці тому, також, як встановлено 
під час розгляду клопотання, він, маючи в шлюбі дитину, має за
боргованість по сплаті аліментів на утримання цієї дитини тобто 
є особою безвідповідальною щодо питання матеріальної турботи 
відносно непрацездатної особи яку повинен матеріально підтри
мувати» [29]. підозрюваний є громадянином іноземної держави, в 
Україні не має постійного місця проживання, не працює та не має 
дозволу на працевлаштування в Україні, не зареєструвався за міс
цем тимчасового перебування, відсутні будьякі соціальні зв’язки в 
Україні [15]. під час досудового слідства встановлено, що знайшло 
підтвердження у судовому засіданні, наявність ризику, передбаче
ного у п.1. ч.1 ст. 177 КпК України, а саме: можливість переховува
тися від органів досудового розслідування та суду та впливати на 
потерпілого, про що свідчить заява про надання особистої охорони 
а також вчинити інше кримінальне правопорушення [30]. підозрю
ваний ніде не працює, не одружений, не має стійких соціальних 
зв’язків, що в сукупності свідчить про наявність ризику того, що 
підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслі
дування та / або суду та може вчинити інше кримінальне право
порушення [31]. Враховуючи, що ОСОБА_2 підозрюється у  ско
єнні злочину середньої тяжкості за яке передбачено покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, вину в скоєному 
не визнав, проживає без реєстрації: АдРЕСА_2, постійного місця 
робити та заробітку немає, за місцем свого проживання зарекомен
дував себе негативно, як особа яка постійно вживає алкогольні на
пої, має шкідливі звички, не працює, схильна до вчинення право
порушень, на яку неодноразово надходили скарги від жителів села 
до виконавчого комітету Одрадокамянської сільської ради та до 
гпОп, та враховуючі самі обставини скоєння злочину,  був скоє
ний підозрюваним в стані алкогольного сп’яніння, особи жіночої 
статі  похилого віку з фізичними вадами кінцівок ніг, що свідчить 
про особливий цинізм скоєння злочину та після скоєння злочи
ну намагався скритись та вчинив опір при затриманні, що  свід
чить  про  наявність існування  ризиків передбачених  п.п. 1, 3, 
5  ст. 177 КпК  України [32]. підставою вважати про існування 
вище вказаних ризиків, які передбачені ст. 177 КпК України є те, 
що ОСОБА_5 вчинив замах на тяжкий злочин, він є громадянином 
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іншої держави, не має постійного місця проживання на території 
України, не має міцних соціальних зв’язків, ніде не працює, а тому 
може залишити територію ВолодарськВолинського району. Не ма
ючи засобів на існування ОСОБА_5 може вчиняти злочини на те
риторії України [33]. прокурором доведено існування ризиків того, 
що підозрюваний може  переховуватися від органу досудового 
розслідування та суду, скоїти нове кримінальне правопорушення, 
впливати на свідків, оскільки  в провадженні Шахтарського місь
крайонного суду відносно нього є два кримінальних провадження 
за обвинуваченням за ст. 121 ч. 1 та ст. 185 ч. 3 КК України; він не 
має постійного джерела доходів, стійких соціальних зв’язків, офі
ційно не працевлаштований,  зловживає спиртними напоями, не 
має постійного місця проживання,  проживає разом із свідками, 
тому може вплинути на їх показання, обґрунтовано підозрюється 
у скоєнні  тяжкого злочину під час  притягнення до кримінальної 
відповідальності за вчинення інших злочинів та під час дії обра
ного відносного нього запобіжного заходу у вигляді особистого 
зобов’язання у цих провадженнях [12].

при цьому, на жаль, не усі наведені для прикладу формулю
вання відповідають і ідеї КпК щодо презумпції свободи особи, і 
практиці ЄСпл.

згідно до усталеної практики ЄСпл застосування пп. с п. 1 
і 3 ст. 3 ЄКпл «допустимими» ризиками для тримання під вар
тою є: небезпека втечі; вірогідність втручання у хід правосуддя; 
вірогідність рецидиву; небезпека для громадського порядку; не
безпека для особи, щодо якої ведеться розслідування. з цих п’яти 
«допустимих» за ЄКпл ризиків КпК визнав лише перші три, тому 
останні два ризики не можуть бути використані на обґрунтування 
тримання під вартою [7, с. 358].

Так, із наведених формулювань ухвал видно, що слідчі судді 
змішують обставини, що свідчать про наявність ризиків, та обста
вини, що враховуються при обранні запобіжного заходу. Так, те, 
що особа підозрюється у  скоєнні злочину середньої тяжкості за 
яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 
3 до 5 років, або тяжкого злочину, або що особа вчинила замах на 
тяжкий злочин ніяк не свідчить про наявність ризиків, передбаче
них ст. 177 КпК. Врахування тяжкості злочину має свій раціональ
ний зміст під час формування внутрішнього пере конання слідчого, 
прокурора, судді, оскільки вона свідчить про ступінь суспільної 
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небезпечності цієї особи та дозволяє спрогнозувати з достатньо 
висо ким ступенем ймовірності її поведінку, беручи до уваги, що 
майбутнє покарання за тяжкий злочин підвищує ризик того, що 
підозрюваний (обвинуваче ний) може ухилитися від слідства і суду. 
проте сам по собі факт тяжкості злочину, який інкримінуєть ся осо
бі, не може бути підставою для застосування запобіжного заходу, 
оскільки це суперечило б пре зумпції невинуватості [34, c. 136]. при 
цьому для оцінки ризику переховування від правосуддя, згідно 
практики ЄСпл, може застосовуватися суворість можливого по
карання. Так, Суд постійно повторює, що хоч суворість можливого 
покарання є значущим елементом при оцінці ризику переховуван
ня від правосуддя чи скоєння нових злочинів, тяжкість обвинува
чення сама по собі не може бути виправданням тривалих строків 
попереднього ув’язнення [5, c. 98]. до речі, є приклади наведення 
саме такого мотивування у ухвалах слідчих суддів [35]. 

Так само, наявність судимості має враховуватися при вирі
шенні питання про обрання запобіжного заходу, однак неправиль
но мотивувати нею наявність підстав для обрання запобіжного за
ходу [36]. 

Ризик того, що підозрюваний буде переховуватися від орга-
нів досудового розслідування, обґрунтовується тим, що він ніде не 
працює, не має постійного джерела доходів, не одружений, не має 
стійких соціальних зв’язків, після скоєння злочину намагався скри
тись та вчинив опір при затриманні, є громадянином іншої держа
ви, не має постійного місця проживання на території України; біль
ше чим півтора року по  даний час переховувалась від потерпілих, 
слідства [10]. це у цілому відповідає практиці ЄСпл, який вимагає 
при оцінці ризику переховування враховувати характер обвинува
чуваного, його моральні якості, його кошти, зв’язки з державою, у 
якій його переслідували за законом, і його міжнародні контакти [5, 
c. 92]. Так, мотивування, що заявник вже ухилявся від криміналь
ного процесу в Німеччині, що він мав численні ділові зв’язки за кор
доном і що йому загрожувало відносно суворе покарання, було ви
знано Судом «достатнім» і «таким, що має стосунок до справи» [5, 
c. 93]. Натомість, неврахування національними судами доводів за
явниці про те, що вона немає злочинного минулого, є постійне міс
це проживання й роботи в місті Владімірі, усталений спосіб життя, 
двоє малолітніх дітей, і що її батько серйозно хворий, призвело до 
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висновку Суду, що наявність небезпеки того, що заявниця перехо
вуватиметься від правосуддя, не встановлена [5, c. 94].

Ризик рецидиву, тобто спробам вчинити інше кримінальне 
правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, 
у якому підозрюється особа. ЄСпл вважає порушенням те, що 
«органи судової влади не навели жодних конкретних фактів на 
підкріплення своїх висновків про наявність небезпеки вчинення 
заявником нових правопорушень [5, c. 102]. як мотивування ризи
ку рецидиву можна виділити доводи, що особа обґрунтовано під
озрюється у скоєнні  тяжкого злочину під час  притягнення до кри
мінальної відповідальності за вчинення інших злочинів та під час 
дії обраного відносного нього запобіжного заходу у вигляді осо
бистого зобов’язання у цих провадженнях [12]; він раніше судимий 
25.09.2012 року за ч. 1 ст. 289 КК України, правопорушення вчинив 
у період іспитового строку [20]. Слід погодитися із висновком слід
чого судді про недостатність указання серед інших такого доводу, 
як схильність до вчинення кримінальних правопорушень [36] для 
обґрунтування наявності ризиків, передбачених ст. 177 КпК. Крім 
того, слід звернути увагу на те, що цей ризик, як правило, не мо
тивується у клопотаннях та ухвалах окремо, що ускладнює оцінку 
обгрунтованості висновку про його наявність.

Вірогідність втручання у хід правосуддя у практиці ЄСпл 
тлумачить як знищення документів, незаконний вплив на інших 
обвинувачених і тиск на свідків. Оскільки ці ризики повністю ві
дображені у пунктах 2 і 3 ч. 1 ст. 177, то п. 4 має на увазі інші дії, 
які можуть «перешкоджати кримінальному провадженню». Але 
у такому разі цей пункт виходить за межі «допустимих» за ст. 5 
ЄКпл ризиків, що виправдовують тримання під вартою [7, с. 359]. 
У практиці слідчих суддів це мотивується, наприклад, тим, що під
озрюваний проживає разом із свідками, тому може вплинути на їх 
показання [12]; давно знайомий із свідками, тому може вплинути 
на їх показання [37].

Не підтверджують наявність будьяких ризиків і доводи про 
те, що «на даний час залишаються не виконані ряд основних слід
чих дій – відтворення обстановки та обставин події з підозрюва
ним та свідками події, призначення експертиз, можливе прове
дення очних ставок між підозрюваним та свідками. В свою чергу, 
обрання відносно підозрюваного ОСОБА_2 запобіжного заходу у 
вигляді тримання під вартою забезпечило б належне їх виконан
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ня у розумні строки» [36]. цю ваду має і такий довід, як те, що 
підозрюваний вину в скоєному не визнав, оскільки визнавати чи 
не визнавати вину, давати чи не давати показання – це право під
озрюваного, а спосіб його реалізації не може розглядатися як пере
шкоджання кримінальному провадженню або свідчення про те, що 
підозрюваний ухилятиметься від слідства. 

Крім того, слід звернути увагу на те, що ризики повинні бути 
чітко визначені у клопотанні та ухвалі і мотивовані окремо, оскіль
ки із деяких ухвал не зрозуміло, які конкретно ризики з п’яти, вка
заних у ст. 177 КпК якими обставинами обґрунтовуються [38]. 

Таким чином, навіть вибірковий аналіз судової практики 
щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою показує не повну її відповідність практиці ЄСпл щодо ст. 
5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. зо
крема, це стосується наведення доказів обгрунтованості підозри 
у вчиненні кримінального правопорушення; змішування у моти
вувальних частинах ухвал обставин, що свідчать про наявність 
ризиків, передбачених ст. 177 КпК, та обставин, що враховують
ся при обранні запобіжного заходу (зокрема, тяжкості злочину та 
судимості); спільне мотивування декількох ризиків, передбачених 
ст. 177 КпК; мотивування наявності ризиків невизнанням вини 
підозрюваним. для усунення проблеми відсутності належного об
ґрунтування обгрунтованості підозри у ухвала слідчих суддів вва
жаємо за доцільне передбачити у п. 1 ч. 1 ст. 196 КпК, що в ухвалі 
про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зазначає 
не тільки відомості про кримінальне правопорушення (його суть і 
правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону 
України про кримінальну відповідальність), у якому підозрюється, 
обвинувачується особа, а й докази обгрунтованості підозри особи 
у вчиненні кримінального правопорушення. 
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Д. Лук’янов 
начальник управління планування та координації 

правових досліджень Національної академії правових наук України,
кандидат юридичних наук, доцент

РЕЛІГІЙНИЙ ФАКТОР В РІШЕННЯх 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

говорячи про релігійний фактор в практиці Європейського 
суду з прав людини (далі – ЄСпл), називають декілька знакових 
справ, що, як вважається, визначають його правові позиції з най
більш дискусійних питань сьогодення, пов’язаних із реалізацією 
свободи віросповідання в Європі.

1. Права релігійних меншин. У цьому контексті найбільш зга
дуваною, напевно, є справа Коккінакі проти греції (Kokkinakis v. 
greece). 2 березня 1986 р. у будинку подружжя Кіріакакі, яка спо
відує православ’я, поліція арештувала Свідків Ієгови – подружжя 
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Коккінакі. У подальшому суди встановили, що подружжя Коккі
накі вступили в дискусію з пані Кіріакакі з метою, як припуска
лося, звернути її до свого віросповідання. подружжя Коккінакі 
було звинувачено в прозелітизмі. 20 березня 1986 р. кримінальний 
суд виніс обвинувальний вирок і призначив покарання у вигляді 
позбавлення волі строком на 4 місяці для кожного із обвинуваче
них. Стягнення могло бути змінено на грошовий штраф. 17 березня 
1987 р. апеляційний суд виправдав пані Коккінакі, але вирок її чо
ловікові залишив без змін. Касаційний суд відхилив його скаргу з 
мотивів порушення норм процесуального права.

ЄСпл, розглядаючи питання, чи був вирок порушенням пра
ва на свободу думки, совісті і релігії, яка гарантується ст. 9 Кон
венції, підкреслив, що свобода думки, совісті і релігії є однією з 
основ демократичного суспільства, одним з його життєво важли
вих елементів, який формує особистість віруючої людини і її кон
цепцію життя. Однак це є цінністю також і для атеїстів і скепти
ків. Релігійна свобода передбачає свободу проявляти свої релігійні 
переконання не тільки у своїй власній громаді, публічним чином 
в колі людей, які поділяють те саме віросповідання, але й також 
індивідуально, в приватному порядку, включаючи у тому числі і 
право намагатися звернути до свого віросповідання іншого. В ре
зультаті ЄСпл вирішив, що вирок, винесений у справі Коккінакі 
національними судами є втручанням держави у здійснення права 
на свободу сповідувати свою релігію.

другий крок, який мав здійснити Суд, – визначити, чи було 
таке втручання виправданим з точки зору ч. 2 ст. 9 Конвенції. 
ЄСпл визнав, що визнання заявника винним не було обумовле
но нагальною суспільною необхідністю і не було співрозмірним 
щодо законної мети, яка переслідувалася, а отже, не було необ
хідним в демократичному суспільстві для захисту прав і свобод 
інших людей.

ця справа привертає до себе увагу дослідників у зв’язку із 
тим, що вона демонструє перші ознаки нормативних складнощів у 
підході Суду до застосування ст. 9 Конвенції. поперше, ця справа 
вказала на конфлікт не просто між свободою слова і свободою релі
гії, але й на внутрішній конфлікт в межах самого права на свободу 
релігії; обидві сторони у спорі для обґрунтування своєї позиції по
силалися на свободу релігії і віросповідання. подруге, справа Кок
кінакі проти греції поставила питання – яке в подальшій практиці 
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ЄСпл набуло ще більшої гостроти – щодо того, чи охоплює собою 
право на свободу віросповідання право «не бути ображеним в сво
їх релігійних почуттях». І нарешті, потретє, в цій справі знайшло 
фонове відображення глобальне питання про взаємовідносини між 
національною групою, що становить більшість і встановлює домі
нуючу релігійну традицію, і новою або непопулярною релігійною 
меншістю.

2. Право не бути ображеним в своїх релігійних почуттях.
В середині 90х років ЄСпл у двох справах визнав правомірність 
заборони державою фільмів, які ображали почуття християн. пер
шою була справа Інститут Оттопремінгер проти Австрії (Otto
Preminger Institut v. Austria). В цій справі австрійська влада ще до 
публічного показу вилучила фільм Вернера Шретера Das liebe
skonzil («любовний собор»), в якому Бога, Іісуса христа і діву Ма
рію було показано зневажливо (як осіб, що домовилися із дияволом 
про покарання людства за аморальність, заразивши його сифілі
сом). Австрійська влада свої дії обґрунтовувала посиланням на те, 
що фільм завдає шкоди християнству, і зокрема римокатоліцизму, 
підкреслюючи роль релігії у повсякденному житті населення Ті
роля, серед якого більш ніж 87 % католиків. У зв’язку із цим, на 
думку держави, існувала «нагальна суспільна необхідність у збе
реженні релігійного миру і в захисті громадського порядку».

ЄСпл погодився із такими аргументами, зазначивши, що він 
не може ігнорувати той факт, що римокатолицька релігія є релігі
єю переважної більшості населення Тіролю. Вилучаючи фільм, ав
стрійська влада діяла з метою забезпечення релігійного миру і не
допущення того, щоб окремі люди почували себе об’єктом нападок 
через їх релігійні переконання в безпідставній і образливій формі.

питання, що стояло перед Судом, передбачало зважування 
конфліктуючих один з одним інтересів щодо реалізації двох фун
даментальних свобод, гарантованих Конвенцією, а саме права за
явника (кіностудії, чий фільм було вилучено) надавати для сус
пільної оцінки спірні погляди, і, побіжно, право зацікавлених осіб 
бути ознайомленими з такими поглядами, з одного боку, і права 
інших осіб на належну повагу до їх свободи думки, совісті і релігії, 
з іншої.

Коли Судом було віднайдено баланс цих двох прав, він підтри
мав рішення австрійської влади, які мали більше можливостей для 
вирішення питання про те, що є образливим для римокатоликів, 
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які формують більшість тірольців, і що є необхідним для захисту 
їх прав від нападок на їх релігійні вірування. Суд не встановив по
рушення права заявника на свободу слова.

В іншій справі Уінгроу проти Сполученого Королівства 
(wingrove v. United Kingdom) заявник скаржився на те, що відмова 
Британського управління класифікації фільмів при видачі сертифі
ката на короткометражний фільм «Відіння екстазу» (1989 р.) пору
шує свободу думки. Фільм розповідає про Святу Терезу Авільську, 
якій приходили сильні екстатичні відіння Іісуса христа і яка здій
снювала акти сексуального характеру, сидячи на тілі розп’ятого 
Іісуса. Суд вказав, що нормами англійського права про богохуль
ство, які були юридичною основою для обмеження, переслідується 
легітимна мета, яка полягає в захисті права громадян не бути обра
женими у своїх релігійних почуттях. Суд при цьому посилався на 
оспорюване рішення Британського управління класифікації філь
мів, згідно з яким мета втручання полягала в тому, щоб відгороди
ти релігійну тему від такого трактування, «яке через принизливий, 
лайливий, образливий, грубий і безглуздий тон, стиль і дух здатне 
образити тих, хто вірує і підтримує етику християнства» (параграф 
48 рішення Євросуду). Суд також підкреслив, що така мета «по
вністю співзвучна ст. 9 Конвенції, яка гарантує релігійну свободу».

В цій справі ЄСпл повторив свою позицію, висловлену у 
справі Інституту Оттопремінгер: існує обов’язок уникати, по мірі 
можливості, того, що сприймається іншими необґрунтовано образ
ливим і навіть таким, що оскверняє релігійні цінності. Суд знову 
визнав широкі межі розсуду держави, що знаходиться «в кращому 
становищі» для вирішення питання про те, що саме вважати образ
ливим для релігійних переконань. 

Недивно, що вказані рішення було піддано критиці, зокрема 
через те, що захист свободі віросповідання було надано за раху
нок свободи думки. Однак нам видається важливим ще один мо
мент: ЄСпл використовує посилання на дві концептуальні кате
горії – «свободи розсуду держави» і «публічного порядку» – для 
обґрунтування своєї позиції щодо пріоритету цінностей релігійної 
культури більшості.

це є відображенням головного парадоксу ліберального про
екту: щоб вберегти свободу, має бути створено порядок, який її 
обмежуватиме. Ми отримуємо ситуацію, коли, з одного боку, всі є 
рівними перед законом і мають рівні права, але з іншого, метою за
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кону є забезпечення і підтримання суспільного порядку на підставі 
тих цінностей, які підтримуються більшістю населення.

3. Статус мусульманської громади. У практиці ЄСпл є ціла 
послідовність справ, що мають пряме відношення до питання іс
ламу і прав мусульманських громад щодо свободи підтримувати 
свої релігійні традиції й висловлювати свої релігійні переконан
ня. Однією з перших знакових справ була справа дахлаб проти 
Швейцарії (Dahlab v. Switzerland), потім були справи Рефах партісі 
проти Туреччини (Refah Partisi v. Turkey) й Сахін проти Туреччини 
(Șahin v. Turkey), і не так давно справа догру проти Франції (Dogru 
v. France). В кожній із цих справ (за винятком справи Рефах парті
сі проти Туреччини) так чи інакше підіймалося питання носіння 
мусульманського одягу в публічних місцях, зокрема в державних 
школах або університетах.

Однак найбільший інтерес представляє останнє рішення Ве
ликої палати Європейського суду з прав людини у справі С.А.С. 
проти Франції (S.A.S. v. France) від 1 липня 2014 р. Справа стосу
валася законодавчої заборони носити публічно одяг, що приховує 
обличчя, яка поширювалася також на носіння паранджі. Інтерес 
викликає аргументація Суду. Він визнав, що мало місце засноване 
на законі втручання в право заявниці – практикуючої мусульман
ки – на повагу до її особистого життя, а також на свободу релігії. 
Однак при цьому ЄСпл відкинув аргументи французької влади 
про те, що втручання було пропорційним щодо заявленої мети за
безпечення громадської безпеки (на думку суддів, для цього до
статньо зобов’язати людину показати обличчя при виникненні на 
це конкретних підстав), а також цілі дотримання гендерної рівно
сті та принципу поваги людської гідності. Суд виходив з інших 
мотивів: він погодився із тим, що обличчя має велике значення 
при спілкуванні між людьми і висловив розуміння того, що окремі 
люди можуть не бажати спостерігати в громадському місці пове
дінку, яка в значній мірі ставить під питання можливість відкритих 
міжлюдських відносин, що є необхідним елементом суспільного 
життя. Тому ЄСпл погодився визнати, що перепона, яка ставить
ся перед іншими одягом, що приховує обличчя, була сприйнята 
державоювідповідачем як порушення права інших людей жити в 
соціальному просторі, яке полегшує спільне суспільне життя. Що 
стосується необхідності заборони в демократичному суспільстві, 
то Євросуд вказав на збереження жінкамимусульманками, яких в 
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першу чергу торкнувся оспорюваний закон, права носити на публі
ці будьякий одяг, який не приховує обличчя. Більш того, прийнят
тя закону не було явно обумовлено релігійними міркуваннями: у 
ньому йдеться про будьякий одяг, що приховує обличчя. Санкція 
за порушення закону є однією з мінімально можливих: штраф до 
150 євро та (або) вимога пройти відповідні навчальні курси. Наре
шті, ЄСпл – вже традиційно для подібної категорії справ – послав
ся на право держави на широку свободу розсуду з даного питання, 
особливо враховуючи відсутність щодо нього консенсусу між кра
їнами – членами Ради Європи.

Вказане рішення ЄСпл представляє інтерес ще й тому, що 
в ньому Суд відхилився від попередньої своєї практики, в якій 
питання про допустимість носіння в публічних місцях одягу, що 
закриває обличчя жінки, розгулялося з точки зору дотримання 
принципу рівності статей, а також в аспекті можливості узгодити 
практику носіння подібного одягу з принципами толерантності та 
поваги до прав інших людей, недискримінації в демократичному 
суспільстві (див. згадуване рішення у справі Dahlab v Switzerland).

 Отже, наведене вище дозволяє відзначити певні загальні 
тенденції у практиці ЄСпл. Так, починаючи з 2001 р. ЄСпл у сво
їй практиці із застосування статті 9 Конвенції поновому поставив 
питання щодо взаємозв’язку між релігією і публічним порядком. 
В своїй аргументації Суд звертається до конкуруючих норматив
них засад секуляризму, нейтральності і рівності, одночасно із цим 
надаючи державам широку свободу розсуду для пристосування ре
лігійних почуттів меншості до потреб публічного порядку.

 У тлумаченні Судом положень щодо сфери релігійної сво
боди у розумінні ч. 1 ст. 9 Конвенції, а також щодо значення і меж 
публічної сфери, про яку йдеться у ч. 2 ст. 9 Конвенції, можна про
стежити дві конкуруючі ліберальні традиції: одна бере свій початок 
у громадянській філософії, яка розглядає право релігійної свободи 
в юридичних термінах і публічну сферу – в термінах соціально
го миру; інша походить від метафізичної філософії, яка розглядає 
право на релігійну свободу в світлі свободи совісті і публічну сфе
ру з точки зору комплексної моральної теорії справедливості.

 Складність, що має місце у правотлумачній методології 
ЕСпл у справах, пов’язаних із вимогами мусульманських громад, 
полягає в тому, що будьяке утвердження універсального прави
ла, що базується на принципі нейтральності, виявляється непере
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конливим і мовчазно надає перевагу культурним нормам більшості 
(незалежно від того, чи є ці норми секулярними, чи релігійними). 
Наразі має місце зворотна тенденція із переосмислення лібераль
ного правового порядку так, щоб охопити собою більш плюраліс
тичні концепції права на релігійну свободу. ця тенденція призво
дить, зокрема, до визнання того, що релігійна свобода потребує 
не просто захисту прав людини від втручання з боку держави або 
громади (негативні зобов’язання), але й також пов’язана і залежить 
від різних моделей державнорелігійної взаємодії і різних традицій 
релігійної терпимості і плюралізму.

Слід розуміти, що політичний секуляризм накидає на себе ман
тію універсальності шляхом утвердження норм, таких як право на 
релігійну свободу, із задумом їх повної нейтральності щодо конкре
тики історії тих чи інших груп або від специфіки відносин між са
мими групами. Однак сьогодні стає все більш очевидним, що тільки 
шляхом звернення до конкуруючих підходів щодо розуміння права 
на релігійну свободу ми можемо подолати прогалину у розумінні 
конкретних норм права і їх соціальної значущості. Історія переконує 
в тому, що конкуруючі інтелектуальні традиції і нормативні дис
онанси є внутрішньо притаманними самому праву. це в свою чергу 
вказує на те, що право на свободу віросповідання не є принципом, що 
існує поза культурним контекстом, поза конкретним географічним 
простором. його реалізація потребує врахування історії конкретно
го політичного порядку. Визнання права історично релятизованим і 
нормативно плюралістичним вимагає від ЄСпл нових підходів. Іс
торія глибоко заплутаних взаємовідносин між християнством і по
літичним секуляризмом – враховуючи зіткнення між європейською 
і неєвропейською традиціями секуляризму – вказує на необхідність 
визнання плюралістичності правових систем.

Утвердження унікальності ліберального політичного поряд
ку як нейтрального і секулярного є, в сутності, ілюзією [1]. Тільки 
шляхом кращого розуміння історичних взаємозв’язків між євро
пейським наднаціональним номосом із неєвропейськими культура
ми можна віднайти простір для перегляду сформованої на сьогодні 
практики ЄСпл.
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ється питання про міжнародну відповідальність держав за поведінку приват
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У сучасний період загрози міжнародному правопорядку мо
жуть виходити не тільки від державних, але й приватних суб’єктів. 
Беручи до уваги існування певного інструментарію в міжнарод
ному праві для безпосереднього притягнення приватних осіб до 
міжнародної відповідальності, водночас можна констатувати, що 
для ефективного захисту міжнародних правових цінностей таких 
можливостей недостатньо. Саме тому все гостріше ставиться пи
тання про те, якою мірою держави можуть і повинні брати на себе 
відповідальність за дії індивідів [1, c. 37]. 

Традиційно в міжнародному праві діє правило, відповідно до 
якого держави несуть відповідальність тільки за їх власні дії. Уже 
гуго гроцій в своїй роботі De jure belli ac pacis і на цій основі також 
і Емер де Ваттель дотримувалися погляду, що між дією держави і 
діями окремих індивідів слід проводити розмежування. державі 
не може бути поставлено у вину будьякий недогляд або неналежне 
поводження її підданих [1, c. 40].

принцип, відповідно до якого держави не несуть відповідаль
ність за будьякі дії, вчинені приватними особами визнаний також 
на рівні міжнародного звичаєвого права. Так, у своїх Коментарях 
до Статей про відповідальність держав за міжнароднопротиправні 
діяння 2001 р. (далі – Статті) Комісія міжнародного права ООН за
значила, що «теоретично поведінку всіх людей, корпорацій або 
організацій, пов’язаних з державою в силу громадянства, звичай
ного місця проживання або місця реєстрації, може бути присво
єно державі незалежно від того, чи мають вони якийсь стосунок 
до державного управління. У міжнародному праві такий підхід не 
використовується, що обумовлено як прагненням обмежити відпо
відальність поведінкою, в якій держава бере участь як структура, 
так і необхідністю визнання автономності осіб, що діють на свій 
власний розсуд, а не за вказівкою будьякого державного органу. 
Таким чином, загальне правило полягає в тому, що державі на між
народному рівні присвоюється лише поведінка її органів управлін
ня або інших суб’єктів, що діють за вказівкою, під керівництвом 
або під контролем таких органів, тобто агентів держави» [2, c. 38]. 
як наслідок, у випадках «суто» приватних дій, привласнення по
ведінки державі за загальним уявленням, безсумнівно, виключено.

питанню міжнародної відповідальності держав за дії приват
них осіб досить багато уваги приділялося в зарубіжній правовій 
науці, однак ця проблематика є недостатньо дослідженою в док
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трині української науки міжнародного права. Серед вітчизняних та 
зарубіжних вчених, які у своїх працях порушували дану тему мож
на назвати М. В. Буроменського, В. г. Буткевича, А. зайбертФор, І 
.І. лукашука, Б. Конфорті, А. Клепхема, А. Рейніч, д. Малкольма, 
Н. Сантареллі, І. зіемель. 

Метою даної статті є дослідження на підставі практики Євро
пейського суду з прав людини проблеми відповідальності держав 
за поведінку приватних осіб, що порушує такі основоположні пра
ва людини як право на життя, заборону катувань, повагу до при
ватного і сімейного життя, заборону дискримінації тощо.

для встановлення міжнародної відповідальності держави за 
поведінку приватних осіб, якою порушуються міжнародновизнані 
права та свободи інших індивідуумів і відсутності зв’язку між цією 
поведінкою і державою, необхідно використовувати спеціальний 
підхід. зокрема, самостійною підставою для відповідальності дер
жави є порушенню нею зобов’язань щодо забезпечення захисту 
(responsibility to protect).

Таким чином, з одного боку, держави не можуть бути при
тягнуті до відповідальності за дії приватних осіб за відсутнос
ті у останніх будьякого зв’язку з органами державної влади або 
носіями державних функцій. з іншого боку, якщо держави, од
нак, зобов’язані вживати певних захисних заходів, і якщо вони не 
виконують відповідних зобов’язань, то вони здійснюють тим са
мим правопорушення, яке тягне за собою їх міжнародноправову 
відповідальність навіть у тому випадку, коли дія, що спричиняє 
шкоду, вчинена приватними особами [1, c. 42]. У коментарях до 
Статей 2001 р. зазначається, що держава може нести відповідаль
ність за наслідки поведінки приватних суб’єктів, якщо вона не 
прийняла необхідних заходів для запобігання негативних наслід
ків. Наприклад, приймаюча держава не несе відповідальності як 
такої за дії приватних осіб по захопленню посольства, але вона 
несе відповідальність за невжиття всіх необхідних заходів для за
хисту посольства від захоплення або для відновлення контролю 
над ним [2, c. 39].

Н. Сантареллі вказує, що міжнародні норми в галузі прав лю
дини встановили зобов’язання, відповідно до яких держава пови
нна захищати права людини від дій інших суб’єктів і, таким чином, 
повинна попереджати, наказувати, і вживати відповідні дії за будь
які порушення прав людини, навіть якщо вони вчинені недержав
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ними суб’єктами. Такі зобов’язання відомі як зобов’язання гарантій 
та захисту [3, c. 1], чи позитивні зобов’язання.

Важливо підкреслити, що відповідальність держави за дії 
приватних осіб виключається, якщо вона проявила необхідну 
обачність, щоб запобігти таким діям. В результаті цього говорять 
також про міжнародні зобов’язання діяти сумлінно й обачно (due 
diligence standard). 

Визнання принципу (обов’язку) належної обачності, який 
передбачає, крім іншого, і урахування того, які заходи держава в 
змозі реально здійснити і наскільки ці заходи придатні для запобі
гання небезпеки, дозволяє знайти диференційовані відповіді. при 
такому підході стає можливою збалансована правова оцінка спів
відношення між зацікавленістю міжнародного співтовариства в за
безпеченні захисту, з одного боку, і необхідним заходом державної 
відповідальності, з іншого [1, c. 60].

А. Рейніч справедливо зазначає: «стає все більш очевидним, 
що навіть існуючі міжнародні документи з прав людини можуть 
бути витлумачено таким чином, що відповідальність держави на
стає за діяльність недержавних суб’єктів. це твердження знайшло 
своє вираження не тільки в правовій доктрині, але і в ряді рішень 
міжнародних органів» [4, 78].

Ідея притягувати до відповідальності суб’єктів, навіть якщо 
вони лише побічно відповідають за порушення прав людини, 
отримала підвищену увагу в контексті європейської системи за
хисту прав людини. Європейський суд з прав людини (далі – Суд) 
дуже часто використовує поняття позитивного зобов’язання, тобто 
зобов’язання держав захищати осіб від порушень прав, вчинених 
окремими особами або іншими суб’єктами.

У деяких справах Суд встановлював наявність позитивного 
зобов’язання у статтях Конвенції про захист прав людини і осно
воположних свобод (далі – Конвенція), які були сформульовані ви
ключно як негативний обов’язок. Наприклад, стосовно статті 3, що 
встановлює заборону катувань і нелюдського або такого, що при
нижує гідність, поводження або статті 8 – поваги до приватного та 
сімейного життя. У деяких інших випадках, Конвенція безпосеред
ньо встановлює зобов’язання або утримуватися від порушення прав 
людини або запобігати порушенню прав. Найкращим прикладом 
чіткого зобов’язання запобігання міститься у статті 2 Конвенції, що 
захищає одне із самих основних прав людини – право на життя. 
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Суд розробив досить обширне прецедентне право для бороть
би з порушеннями статті 2, вчиненими недержавними акторами. 
Висновки, зроблені щодо статті 2 можуть бути застосовані mutatis 
mutandis щодо позитивних зобов’язань, які відносяться до інших 
частин Конвенції.

Суд визначив позитивне зобов’язання відповідно до статті 
2 наступними формулюваннями: 

1) перше речення § 1 статті 2 зобов’язує державу не лише 
утримуватися від навмисного і незаконного позбавлення життя, 
а й вжити належних заходів для захисту життя тих, хто в знахо
диться в межах її юрисдикції (див., наприклад справи L. C.B. v 
UK (1998) para 36 [5]; Osman v UK (1998) para 115 [6]; Kilic v Turkey 
(2000) para 62 [7]).

Так, наприклад, у справі Mastromatteo vs. Italy (2002) [8], що 
стосувалася вбивства А. Мастроматтео (A. Mastromatteo) грабіж
никами банку, Суд визначив, що Італія не несе відповідальності 
відповідно до вітчизняного і міжнародного права, бо вона діяла 
з належною ретельністю і прийняла належні заходи, які були в її 
розпорядженні, щоб запобігти вчиненому злочину. 

У даній справі заявник стверджував, що влада Італії була 
відповідальна за смерть його сина, оскільки він був убитий 
ув’язненими, яких випустили з в’язниці і які, скориставшись цим, 
втекли. Суд встановив, що ніщо не дає підстав для припущення 
про те, що система реінтеграційних заходів, що застосовуються в 
Італії у відповідний час, повинна бути поставлена   під сумнів згід
но зі статтею 2 Конвенції [8, para 73].

2) На державу покладається першорядний обов’язок по забез
печенню права на життя шляхом прийняття ефективного кримі
нального законодавства для попередження вчинення злочинів про
ти особи та забезпечення діяльності правоохоронних органів для 
запобігання, припинення і покарання за такі порушення (Keenan v. 
the United Kingdom (2001) para 88) [9].

цілком зрозуміло, якщо відповідне кримінальне законодав
ство відсутнє або воно неналежне, особа не може бути утримана 
від скоєння діяння, яке є порушенням статті 2. 

У справі Kilic v Turkey (2000) [7] Суд вирішив, що життя брата 
заявника, який працював журналістом в південносхідній частині 
Туреччини для газети і висловлював курдську позицію, і був зна
йдений застреленим на шляху додому з роботи, не було належним 
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чином захищено. Суд зазначив у своєму рішенні, що багато не
доліків, і, зокрема відсутність належних розслідувань при вбив
ствах нібито прихильників Kurdistan workers’ Party (і вони відбу
валися дуже часто), підірвали ефективність кримінальноправової 
охорони в цьому регіоні [7, paras 7175]. цю частину рішення, як 
стверджується, можна інтерпретувати в тому сенсі, що положен
ня турецького кримінального права не змогли стримати людей від 
вчинення такого роду вбивств в південноСхідному регіоні дер
жави [10, c. 131] .

3) для настання позитивного зобов’язання має бути встанов
лено, що влада знала або повинна була знати в той час про існу
вання реальної і безпосередньої небезпеки для життя конкретної 
особи від злочинних дій третіх осіб і що вона не в змозі була при
йняти заходи в межах її повноважень, які розумно можна очіку
вати для уникнення цього ризику (Keenan v. the United Kingdom 
(2001) para 89).

згідно викладеного положення вимоги «передбачуваності по
дій» («foreseeability of the event») і «розумності» («reasonableness») 
щодо превентивних заходів застосовується Судом для встановлен
ня порушення статті 2. Суд застосував ці два критерії в ряді ви
падків, зокрема у справі Kilic v Turkey, що стосувалася вбивства 
журналіста в південноСхідній частині Туреччини. Суд постано
вив, що Туреччина не прийняла превентивних і належних заходів 
захисту, незважаючи на часті прохання про захист потерпілого. На 
думку Суду, ця подія була передбачуваною у зв’язку з ситуацією в 
південноСхідному регіоні, де сили безпеки обвинувачувалися у 
здійсненні незаконної діяльності, в тому числі знищенні передба
чуваних прихильників Kurdistan workers’ Party (PKK) [7, para 77].

Суд застосував правило про зобов’язання держави запобігати 
вчиненню однією людиною вбивства іншої декілька разів у інших 
справах проти Туреччини у випадках нездатності держави захис
тити людей від насильства з боку недержавних суб’єктів внаслі
док нестабільності в Курдських районах Туреччини (Yasa v. Turkey 
(1998), Akkoc v.Turkey (2000) та ін.

Іноді Суд − в додаток або − як уточнення критерію «передба
чуваності» використовував критерій причинності. застосовуючи 
статтю 2, Суд намагався з’ясувати, чи можна встановити причинно
наслідковий зв’язок між подією злочину і бездіяльністю, тобто, між 
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смертю людини або важкими небезпечним для життя травмами, і 
невжиттям превентивних заходів з боку держави [10, c. 133]. 

Справа L.C.B. v UK є прикладом цього підходу. У даній спра
ві заявниця стверджувала, що в неї розвинулася лейкемія, під час 
її дитинства, що обумовлено впливом радіації на батька (він був 
військовослужбовцем на Christmas Islands під час ядерних випро
бувань) і не попередження зі сторони влади Великобританії батьків 
про можливі ризики для здоров’я їх майбутніх дітей. Суд заявив: 
«Розглянувши представлений висновок експерта, Суд не може 
встановити, чи існує причинний зв’язок між впливом на батько 
радіації і згодом лейкемією дитини .... Суд не може обґрунтовано 
визнати, що ... влада Великобританії може або повинна, на основі 
цього непідтвердженого посилання, вжити заходів на користь по
зивачки» [5, para 39].

Необхідно підкреслити роль причинності у встановленні по
рушення позитивного зобов’язання, так як, це один із проблемних 
аспектів. Висновок, який можна зробити з прецедентного права 
Страсбурзького Суду полягає в тому, що немає ніякого правопору
шення у випадах, коли відсутній причинний зв’язок між поведін
кою держави і подією. Ті ж міркування застосовуються до випадків, 
коли подія не є «безпосереднім наслідком» поведінки держави, тоб
то коли бездіяльність держави занадто віддалена в ланцюзі різних 
обставин, які призвели до кінцевого злочину. звичайно, віддале
ність може бути встановлено з урахуванням конкретних обставин 
кожної справи. причиннонаслідковий зв’язок щодо зобов’язання 
попередження, як він описується в прецедентному праві Суду, пря
мо пов’язаний з «передбачуваністю» протиправної події [10, c. 135].

позитивні зобов’язання держави неодноразово ставали пред
метом розгляду Суду стосовно порушення статті 3 Конвенції. 
Очевидною справою, де вказується на неналежне кримінальне за
конодавство, що призводить до порушення статті 3, є справа A v 
UK (1998) [11]. Суду було доручено знайти порушення статті 3 вна
слідок нездатності держави захистити дитину від жорстокого по
водження з боку вітчима. після прийняття рішення, що жорстоке 
поводження досягло рівня, забороненого статтею 3 (дитина була 
жорстоко побита), Суд зазначив, що за англійським правом пе
редбачається захист від обвинувачення у нападі на дитину з боку 
батьків, якщо поводження складало «розумне тілесне покарання». 
Суд також зазначив, що при розгляді справи перед національним 
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судом, присяжні виправдали вітчима і навіть уряд «визнав, що ан
глійський закон в даний час не в змозі забезпечити належний за
хист дітей і повинен бути змінений». Остаточно Суд вирішив, що 
позитивне зобов’язання відповідно до статті 3 було порушене [11, 
paras 924].

У справі DP and JC v UK (2003) також безпосередньо підкрес
люється, що держави зобов’язані «вживати заходи, спрямовані на 
те, щоб особи, які перебувають під їх юрисдикцією, не піддавались 
катуванням або нелюдському чи такому, що принижує гідність, 
поводження, у тому числі такому жорстокому поводженню з боку 
приватних осіб» [12, para 106]. це стосується і випадків повернення 
особи до країни, де через наявність істотних підстав вважати, що 
вона може бути піддана жорстокому поводженню чи катуванню, 
наприклад як у справах, подібних до Soering case.

звертаючись до ст. 8 Конвенції (право на повагу до приват
ного і сімейного життя), варто сказати, що з відносно незначного 
застосування в судовій практиці відповідно до цієї статті, де іс
нує дискретне зобов’язання «поваги» («respect»), воно поширилося 
щодо інших статей Конвенції і в даний час є звичайним явищем у 
випадках, передбачених багатьма статтями Конвенції [13, c. 157]. 
прикладами перших «основоположних» справ щодо позитивних 
зобов’язань за ст. 8 були справи Marckx v Belgium (1979) [14], X and 
Y v Netherlands (1985) [15].

Так, зокрема, справа X and Y v The Netherlands (1985) пов’язана 
з порушенням позитивного зобов’язання відповідно до статті 8, у 
зв’язку з відсутністю відповідного кримінального законодавства. 
Міс Y, 16річна дівчинаінвалід, була, як стверджується, була 
зґвалтована, але не змогла, у зв’язку з її психічним станом, надати 
скаргу самостійно. діючи від її імені, батько подав скаргу до міс
цевої поліцейської дільниці щодо порушення кримінальної справи. 
проте, провадження по справі було припинено, так як відповідно 
до Кримінального кодексу Нідерландів, що був чинним в момент 
інциденту, законний представник потерпілого не міг подати скар
гу, якщо жертва була у віці старше шістнадцяти років або знаходи
лася під опікою. Суд постановив, що повага до приватного життя 
у справах, аналогічних до наведеної вище, може бути забезпечена 
тільки положеннями кримінального законодавства, так як тільки 
такого роду норми забезпечують «ефективне стримування, що є 
необхідним у цій сфері» [15, paras 2330]. 
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Суд нагадав, що хоча метою статті 8 і є в основному захист 
індивіда від довільного втручання з боку державної влади, вона 
не просто зобов’язує державу утримуватися від такого втручан
ня: це негативне зобов’язання може доповнюватися позитивними 
зобов’язаннями, невід’ємними від дійсної поваги до особистого 
або сімейного життя. ці зобов’язання можуть включати в себе при
йняття заходів, спрямованих на забезпечення поваги особистого 
життя навіть у сфері відносин індивідів між собою [15, para 23].

Суд дійшов висновку, що позитивне зобов’язання держави 
захищати приватне життя заявника було порушене, так як влада 
Нідерландів несе певну відповідальність у зв’язку з пробілом в за
конодавстві, що спричинило порушення статті 8 [15, para 40].

Суд у рішенні по справі Rees v. United Kingdom (1986), під
креслив: «Визначаючи, чи існує позитивне зобов’язання, слід вра
ховувати справедливий баланс, який має бути встановлений між 
інтересами всього суспільства і окремої особи; пошук цього балан
су – мета всієї Конвенції. для знаходження цього балансу мають 
деяке значення цілі, зазначені в другій частині статті 8, хоча це 
положення прямо стосується тільки втручання у здійснення права, 
яке захищається першою частиною, – іншими словами, стосується 
похідних від неї негативних зобов’язань» [16, para 106].

У справі Hatton and others v United Kingdom (2009) Суд також 
встановив, що держава не дотримала справедливого балансу між 
економічними інтересами і правами заявників на повагу до приват
ного і сімейного життя, тому була порушена стаття 8 Конвенції [17].

досить легко простежити, що є дуже мало сфер життя, над 
якими б Конвенція не здійснювала функцію регулювання. Анало
гічні приклади можна знайти в інших статтях Конвенції, таких як 
ст. 9, де держави все частіше розглядається як такі, що здійсню
ють загальну регуляторну функцію і вивчається питання здійснен
ня контролю державою у світлі цінностей Конвенції. Наприклад, 
справи Serif v Greece (1999) [18], Metropolitan Church of Bessarabia 
v Moldova (2001 [19]. положення про відповідальність держав за 
дії приватних осіб підтверджується судовою практикою і щодо ст. 
11 Конвенції (Young, James and Webster v. the United Kingdom (1981) 
[20], ст. 14 (Opuz v. Turkey) (2009) [21] та ін.

На підставі проаналізованих справ можна дійти висновку, що 
практика Суду поставила під сумнів ідею, що є окремі сфери – пу
блічного і приватного життя. за висловлюванням д. Малкольма, 
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«приватна сфера є тільки приватною сферою, оскільки держава 
досі не втрутилася в неї. якщо держава повинна нести відпові
дальність відповідно до Конвенції за свою відмову зробити таке 
втручання, то вся доктрина Конвенції починає руйнуватися, або 
принаймні видозмінюватися» [13, c. 159].

Розвиток міжнародної практики свідчить, що держави про
являть все більшу готовність нести відповідальність за дії при
ватних осіб, які порушують міжнародновизнані права та свободи. 
цій тенденції сприяє розвиток міжнародноправових механізмів 
захисту прав людини. зокрема, концепція позитивних зобов’язань 
держав надає органам контролю і судам важливі повноваження ви
магати певної поведінки від держав, що сприяє ефективному здій
сненню цілого ряду прав та свобод, адже їх реалізація залежить 
не тільки від виконання державою своїх зобов’язань із невтручан
ня, але може також вимагати прийняття низки позитивних заходів 
щодо захисту навіть в області міжособистісних відносин.
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ПОЗИЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ 
ЛЮДИНИ ЩОДО ПРОЗЕЛІТИЗМУ

Анотація
Дворніченко Д. Ю. Позиція Європейського суду з прав людини щодо 

прозелітизму. – Стаття.
Стаття присвячена дослідженню правової позиції Європейського суду з 

прав людини (далі – ЄСпл) щодо порушення свободи віросповідання, в ці
лому, та права на прозелітизм, зокрема. В даному контексті виявлено розбіж
ності між правозастосовчою практикою країнчленів Ради Європи (зокрема, 
греції) та позицією ЄСпл. Автором зроблено висновок про необхідність фор
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мування загальних підходів щодо прозелітизму, з метою вдосконалення пра
возастосовчої практики країнпідписантів Європейської Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод.

Ключові слова: свобода віросповідання, прозелітизм, Європейський суд з 
прав людини, Європейська Конвенція про захист прав людини і основополож
них свобод.

Аннотация 
Дворниченко Д. Ю. Позиция Европейского суда по правам человека в 

отношении прозелитизма. – Статья.
Статья посвящена исследованию правовой позиции Европейского суда по 

правам человека (ЕСпч) по вопросу нарушения свободы вероисповедания, в 
целом, и права на прозелитизм, в частности. В данном контексте выявлены 
определенные расхождения между правоприменительной практикой стран
членов Совета Европы (в частности, греции) и позицией ЕСпч. Автором был 
сделан вывод о необходимости формирования общих подходов к прозели
тизму, с целью усовершенствования правоприменительной практики стран
подписантов Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 

Ключевые слова: свобода вероисповедания, прозелитизм, Европейский 
суд по правам человека, Европейская Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод. 

Summary
Dvornichenko D. Position of the European Court of Human Rights on the 

Isuue of Proselytism. – Article.
The article investigates the legal position of the European Court of Human Rights 

(ECHR) on the issue of violations of religious freedom in general, and the right 
to proselytism, in particular. In this context, certain divergences were revealed 
between the law enforcement practice of the member states of the Council of 
Europe (particularly greece) and the position of the ECHR. The author stresses 
on the necessity to develop common approaches to proselytism with the objective 
to improve law enforcement practice of the state parties to the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 

Keywords: religious freedom, proselytism, European Court of Human Rights, 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms.

право на свободу віросповідання є одним з ключових у су
часній системі прав людини. Релігійна свобода означає внутріш
ню і зовнішню можливість вільного вибору релігійних поглядів, 
з метою як особистісного розвитку людини, так і його розвитку у 
суспільстві.

Європейська Конвенція про захист прав людини і основопо
ложних свобод (далі – ЄКпл) зафіксувала право на свободу релігії 
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у наступному формулюванні: пункт 1 статті 9 гарантує право кож
ного на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу 
змінювати свою релігію або переконання, а також свободу пропо
відувати свою релігію або переконання під час богослужіння, на
вчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуаль
них обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, 
так і приватно. Разом з тим вочевидь, що користування правом на 
свободу віросповідання у суспільстві не може бути безмежним. 
Саме тому пункт 2 статті 9 встановлює певні обмеження, а саме 
ті, що є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах 
громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи 
моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. 

У той же час реалізація свободи віросповідання залишається 
одним з гострих соціальнополітичних питань на Європейському 
континенті, а країнипідписанти ЄКпл нерідко отримують звину
вачення у недотриманні статті 9 Конвенції. питання необґрунто
ваного обмеження свободи віросповідання має значну   актуальність 
для багатьох європейських країн. проте, переважна більшість зви
нувачень лунає на адресу греції, законодавство якої і досі заборо
няє прозелітизм. значна кількість справ, пов’язаних із порушенням 
свободи віросповідання, які були розглянуті Європейським судом з 
прав людини (далі – ЄСпл), свідчать про необхідність поглиблення 
дослідження правових позицій суду з цього питання та формування 
загальних підходів до вирішення спорів щодо свободи віросповіда
ння, в загалі, та права на прозелітизм, зокрема, з метою вдоскона
лення правозастосовчої практики країнпідписантів ЄКпл. 

греція належить до країн, які найчастіше стають об’єктом 
скарг про порушення свободи віросповідання. домінуюче юри
дичне та фактичне положення Елладської православної церкви 
неодноразово викликало занепокоєння представників інших кон
фесій, які проживають у греції. Крім того, греція є однією з не
багатьох країн світу, де діє заборона прозелітизму. під час дикта
торського режиму Метаксаса (19361940 рр.) прозелітизм вперше 
був проголошений кримінальним злочином, передбаченим розді
лом 4 закону № 1363/1938. Наступного року цей нормативний акт 
був замінений законом 1672/1939, в якому наводилося роз’яснення 
терміну «прозелітизм»: 

під прозелітизмом зокрема, розуміється будьяка пряма або 
непряма спроба втручання в релігійні вірування особи, що має 
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інші релігійні переконання з метою підриву цих вірувань шляхом 
стимулювання, а також моральної чи матеріальної підтримки, об
манним шляхом або з використанням недосвідченості , довірли
вості, низького інтелекту або наївності особи. закон передбачав в 
якості міри покарання тюремне ув’язнення і штраф в розмірі від 
1000 від 50 000 драхм. На підставі цих законів з 1938 по 1992 роки 
під час проповідування були арештовані 19 147 Свідків Єгови, і 
суди винесли вироків в цілому на термін 753 року [1].

Одна з найважливіших позицій ЄСпл за даною категорією 
справ була сформульована під час слухання справи «Кокінакіс про
ти греції». Мінос Кокінакіс, який належав до свідків Ієгови, уперше 
був засуджений в 1938 році за прозелітизм згідно з грецьким зако
нодавством. У наступні роки він понад 60 разів був арештований і 
18 разів притягався судом до відповідальності. Він провів у в’язниці 
в цілому 6,5 років. В 1986 році М. Кокінакіс із дружиною відвідали 
острів Крит, де вчинили спробу навернути одну з мешканок у свою 
віру, у результаті чого вони знов були арештовані й визнані винни
ми у прозелітизмі. Апеляційний суд виніс виправдувальний вирок 
дружині М. Кокінакіса, але залишив звинувачення на його адресу 
навіть після звернення до Верховного Суду греції. Тоді М. Кокіна
кіс вирішив звернутися до ЄСпл. під час розгляду справи Суд від
значав, що «згідно зі статтею 9 ЄКпл свобода проповідувати свою 
релігію не тільки реалізується в співтоваристві з іншими, публічно і 
всередині кола тих, чию віру розділяє особа, але може затверджува
тися і індивідуально, в приватному порядку; більш того, вона вклю
чає право намагатися переконати свого ближнього, наприклад, 
через навчання, без чого свобода зміни своєї релігії або вірування, 
закріплена в статті 9, залишилася б мертвою літерою [2]. 

Однак Суд зробив спробу провести чітку розмежувальну лі
нію між «належним» і «неналежним» прозелітизмом. перше від
повідає істинному євангелізму, описаному в звіті, складеному в 
1956 році під егідою Всесвітньої Ради церков, як суттєва місія і 
відповідальність кожного християнина і кожної церкви. Останнє 
являє його перекручення або деформацію. «Неналежний» прозелі
тизм може виражатися в діяльності, пов’язаної з пропозицією мате
ріальних або соціальних вигод з метою вербування нових членів до 
церкви чи в здійсненні надмірного тиску на людей, що знаходяться 
в тяжкому становищі; він може навіть спричинити за собою ви
користання насильства або промивання мозку; в більш загальному 
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плані він несумісний з повагою до свободи думки, совісті і релігії 
інших [2]. Отже, Суд погодився з тим, що закон греції про заборо
ну прозелітизму переслідував захист прав і свобод інших осіб.

Однак, Суд відзначав, що грецькі суди встановили відпові
дальність заявника шляхом простого відтворення формулювання 
закону про заборону прозелітизму і не уточнювали, в чому ж по
лягав «неналежний характер» засобів, за допомогою яких обвину
вачений переконував свій «об’єкт». Оскільки засудження заявника 
в даних обставинах не виправдовувалося нагальною суспільною 
потребою, воно не може вважатися необхідним в демократично
му суспільстві для захисту прав і свобод інших осіб. Саме тому у 
травні 1993 року Суд визнав, що право М. Кокінакіса на свободу 
віросповідання було порушено, і зобов’язав грецький уряд відшко
дувати йому моральну шкоду [2].

це рішення стало історичним. заклик ЄСпл був украй чіт
ким: стаття 9 ЄКпл про свободу віросповідання, передбачає, в 
тому числі, вільне і безперешкодне розповсюдження своїх релігій
них переконань. 

Однак, не всі дії щодо розповсюдження своїх поглядів захи
щає стаття 9 ЄКпл. Так, у справі «ларіссіс та ін. проти греції» у 
рішенні зазначено, що ця стаття «не захищає прозелітизм, який не 
викликає довіри, такий, як діяльність, що передбачає матеріальні 
або соціальні переваги, або дії, які були вжиті разом із зловживан
ням тиском у цілях отримати згоди на приєднання до церкви».

заявники були офіцерами та належали до церкви п’ятидесят
ників. Особи, щодо яких була застосована практика Євангелізації, 
були їхніми підлеглими. Європейський Суд підкреслив, що оскіль
ки ієрархічні військові структури можуть завадити підлеглому 
припинити розмову, яка була розпочата начальником, це створює 
можливість нав’язування своїх думок іншому. В даному випад
ку спеціальні заходи щодо захисту прав підлеглого можуть бути 
виправдані [3]. У рішенні Суду велике значення надавалося тому 
факту, що вжиті заходи були не надто суворі й носили скоріше про
філактичний, ніж каральний характер. Саме тому, Суд визнав, що 
покарання за прозелітизм не суперечить Конвенції. 

з іншого боку, Страсбурзький суд відхилив твердження уряду
відповідача в цій же справі відносно того, що захист цивільних осіб 
від прозелітизму був обґрунтований необхідністю забезпечити їх 
права та свободи особливо в ситуації, коли вони зіткнулися з пев
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ними психологічними труднощами. Вирішальне значення мало те, 
що ці цивільні особи не піддавалися тиску і обмеженням того ж 
роду, що й льотчики, коли заявники прагнули їх навернути у свою 
віру. В даному випадку Суд з меншим розумінням поставився до 
висновків національних судів. Навіть відносно одного з цивільних 
осіб, який перебував під певним стресом в силу розпаду шлюбу, не 
було доведено, що психологічний стан даної особи був таким, що 
вимагало «особливого   захисту від євангелічної діяльності заявни
ків або що вони чинили на неї неналежний тиск» [3]. 

Навіть в 1998 році, незважаючи на постійну наявність особли
вих думок, більшість членів Суду були як і раніше не готові пого
дитися з тим, що проблема полягає в самому законі, який забороняє 
прозелітизм в греції, а не в його застосуванні в конкретних справах. 
В результаті, за словами судді Репіка, який висловив окрему думку 
у справі ларіссіс проти греції: «Віруючий, який намагається поши
рювати свої релігійні погляди, ніколи не може бути впевнений, є 
його поведінка законною чи ні. закон не є достатньо точним, і тому 
його дія не може бути достатньо передбачуваною. Він не може га
рантувати юридичну визначеність або рівне ставлення, а також не 
може забезпечити захист проти дій властей, відповідальних за його 
застосування» [3]. Отже, Суд відзначив, що ні один доказ не вказує, 
що цивільні особи почували себе зобов’язаними слухати позивача 
або що його поведінка була якимось чином неналежною.

Результати аналізу судової практики дозволяють стверджува
ти про необхідність продовження діяльності, спрямованої на попе
редження порушень свободи віросповідання. це можливе за умови 
формування певної свідомості пересічних громадян та державних 
службовців, яка базується, в тому числі, на позиціях ЄСпл з цього 
питання. Найбільші суперечки в даному контексті викликає спів
відношення права захистити свою релігію від втручання з боку 
прозеліта та самого права на прозелітизм. Аналіз судової практи
ки ЄСпл дає підстави стверджувати, що межа між цими правами 
може бути проведена на основі з’ясування, які заходи вживає та чи 
інша особа під час проповідування своїх релігійних переконань. 
У випадку, коли дії особи пов’язані з пропозицією матеріальних 
або соціальних вигод з метою вербування нових членів до церк
ви чи в здійсненні надмірного тиску на людей, тоді виникає необ
хідність здійснити втручання в право на прозелітизм та обмежити 
його в цілях примирення інтересів різних груп і гарантування по
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ваги вірування кожного. це право неухильно захищається ЄСпл. 
В усіх інших випадках мирне розповсюдження своїх переконань не 
є злочином, на думку ЄСпл. 

Рішення, в яких підкреслюється значимість свободи віроспо
відання, в загалі, та тлумачиться поняття «прозелітизму», зокрема, 
повинні стати для країнучасниць Конвенції, в тому числі Укра
їни, своєрідним посібником з врегулювання спорів, що виника
ють на ґрунті зіткнення різних світоглядних позицій. Безперечно, 
висновки, що містяться в рішеннях ЄСпл, повинні сприйматися 
як нормативи державамивідповідачами. Вони ще раз нагадують 
країнамчленам Ради Європи про необхідність прийняття обереж
них, зважених і обдуманих рішень в сфері релігії. В іншому випад
ку, якщо держави не створять умови для неухильного дотримання 
вимог Конвенції та вже прийнятих ЄСпл рішень, то судова прак
тика щодо співіснування різних релігій далі буде розширюватися.
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ся увага на праві дитини на судовий захист та на висловлення власної думки 
під час судового розгляду справи. 
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бенка. Акцентируется внимание на праве ребенка на судебную защиту и на 
выражение собственного мнения в ходе судебного разбирательства дела. 

Ключевые слова: решение Европейского суда по правам человека, право ре
бенка на судебную защиту, право ребенка на выражение мнения.

Summary
Klim S. Procedural aspects of the «best child interests» concept in the light of 

European Court of Human Rights. – Article. 
The article is devoted to the analysis of the European Court of Human Rights 

decisions, which guarantees the dedicated procedural rights. Attention is focused on 
the child’s right to judicial protection and to express their opinions during the trial. 
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Сьогодення розвитку правової реальності свідчить про не
ухильний вплив постулатів міжнародного права на формування і 
становлення національного законодавства у всіх сферах суспіль
ного життя. Такий максимум постановки питання еволюції права 
обумовлений необхідністю кооперації членів міжнародного спів
товариства з метою затвердження мірила мінімальних стандартів 
нормативної регламентації, одним із пріоритетних орієнтирів є 
права дитини. 

для нашої держави, ретроспективний досвід якої здебільшо
го ґрунтувався на побудові патерналістського правового регулю
вання, приєднання до Конвенції про захист прав і основополож
них свобод ознаменувало новий етап розвитку демократії. В свою 
чергу, заснований у відповідності до Конвенції Європейський суд 
з прав людини є однією із найефективніших правозахисних інсти
туцій у системі захисту прав людини, рішення якого справляють 
не тільки значний вплив на становлення й реформування націо
нальних правових систем, але й створюють додаткове підґрунтя 
для оптимізації та поліпшення правозастосовчого процесу. 



189

У світлі питання визначення місця рішень Європейського суду 
з прав людини у ієрархії правових норм, наголошення потребує їх 
юридична сила, яка прирівнюється до міжнародного договору, про 
що вже йшлося у попередніх працях автора [1, 2]. Такий підхід з 
огляду на обрану тематику актуалізує необхідність ретельного ви
вчення існуючої практики Страсбурзького суду та співставлення її 
з діючим українським законодавством з метою виокремлення по
ложень, які обумовлять формування додаткових гарантій охорони 
та захисту прав дитини й ляжуть в основу побудови корпусу кон
цепції «найкращих інтересів дитини», що знайшла відображення 
в сімейному законодавстві України (ч. 8 ст. 7 СК України встанов
лює, що регулювання сімейних відносин має здійснюватися з мак
симально можливим урахуванням інтересів дитини). 

Незважаючи на незначну кількість статей Європейської кон
венції, що напряму зачіпають права дитини, їх аналіз свідчить про 
дихотомію права на публічне (процесуальне) та приватне (матері
альне, зокрема сімейне) під час вирішення питань, які стосують
ся малолітніх або неповнолітніх. Так, концепти звернення дитини 
до суду, її участі у розгляді справи, вирішення справи у розумний 
строк складають основні елементи статті 6 Конвенції, згідно з 
якою кожен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім су
дом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав 
та обов’язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість 
будьякого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. 

Разом з тим, окремі аспекти належного (неналежного) вико
нання батьківських обов’язків були висвітлені Європейським су
дом з прав людини під час тлумачення статті 8 Конвенції, яка за
кріплює право на повагу до свого приватного і сімейного життя. 
На даному етапі дослідженні варто акцентувати увагу на тому, що 
Страсбурзький суд вирішує питання щодо доцільності втручання 
держави в сімейне життя осіб та встановлює рамки такого втручан
ня з метою створення належних умов для фізичного та морального 
розвитку дитини. 

Таким чином, окреслена сфера дії концепції «найкращих ін
тересів дитини» охоплює адміністративне (наприклад, справи 
щодо оскарження рішень органів опіки та піклування з питань 
визначення способу участі у вихованні дитини одного з батьків; 
рішень про надання згоди відчуження майна; рішень про встанов
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лення місця проживання дитини; про зобов’язання субєкта влад
них повноважень вчинити певні дії, а саме внести зміни до акто
вого запису про народження дитини та ін..) та цивільне (зокрема, 
справи щодо визначення місця проживання дитини; усиновлення; 
позбавлення батьківських справ; усиновлення; встановлення опіки 
та піклування; стягнення аліментів та ін..) судочинство, питання 
реалізації норм сімейного законодавства.

детальний розгляд процесуальної сторони врахування «най
кращих інтересів дитини» під час розгляду справи дозволяє кон
статувати наявну недосконалість вітчизняного правового регулю
вання реалізації права дитини на судовий захист; участі дитини в 
розгляді справи; строків розгляду справи. 

підкреслює зазначену тезу одне з рішень Європейського суду 
з прав людини (Nachova vs. Bulgaria, 1998) [3], в якому проявляєть
ся новий підхід до визначення маргінального положення й дискри
мінації осіб (заявники були циганами) та ілюструється відсутність 
вікового цензу в якості критерію прийнятності скарги для розгляду 
(заявниці на час подачі скарги було 3 роки). Виходячи з такої інтер
претації статті 1 Конвенції, до Європейського суду з прав людини 
можуть звертатись діти, які на національному рівні не володіють 
процесуальною дієздатністю. 

проаналізувавши Кодекс адміністративного судочинства 
України та цивільний процесуальний кодекс України доводиться 
стверджувати, що законодавець достатньо розпливчато регламен
тував право дитини на судовий захист. Так, відповідно до ч. 3 ст. 
121 цпК України позовна заява повертається у випадках, коли 
заяву подано недієздатною особою; згідно зі ст. 29 цпК України 
здатність особисто здійснювати цивільні процесуальні права та 
виконувати свої обов’язки в суді (цивільна процесуальна дієздат
ність) мають фізичні особи, які досягли повноліття (крім випадків, 
передбачених законодавством для набуття повної дієздатності до 
досягнення зазначеного віку, наприклад, укладення трудового до
говору, шлюбу та ін.). 

Тим не менш, згідно з ч. 1 ст. 43 цпК України у разі відсут
ності у сторони чи третьої особи, визнаної недієздатною або об
меженою у цивільній дієздатності, законного представника суд за 
поданням органу опіки та піклування ухвалою призначає опікуна 
або піклувальника і залучає їх до участі у справі як законних пред
ставників. Аналогічні норми міститься й у КАС України. 
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Виходячи з буквального тлумачення зазначених норм реалі
зація права на судовий захист осіб, які не досягли повнолітня, за
лежать від «лояльності» судового розсуду: суд на стадії відкриття 
провадження у справі або залучає до участі у справі представни
ків, або повертає позовну заяву. 

Отже, з метою забезпечення гарантій права дитини на судо
вий захист та формування єдиного розуміння процесуальних під
став для повернення позовної заяви, необхідно внести зміни до 
ст.ст. 121, 43 цпК України та викласти у наступній редакції: 

А. ч. 3 ст. 121 цпК України:
«позовна заява повертається у разі, коли заяву подано неді

єздатною особою, крім випадків, якщо заяву подано малолітньою 
або неповнолітньою особою». 

В. ч. 1 ст. 43 цпК України:
«Якщо позовну заяву подано малолітньою або неповноліт

ньою особою або у разі відсутності у сторони чи третьої особи, ви
знаної недієздатною або обмеженою у цивільній дієздатності, за
конного представника суд за поданням органу опіки та піклування 
ухвалою призначає опікуна або піклувальника і залучає їх до учас
ті як законних представників».

Тотожних змін потребує і п. 1 ч. 1 ст. 155, ч. 9 ст. 55 КАС Укра
їни. Крім того, на увагу заслуговує неоднозначний підхід законо
давця до регламентації гарантій реалізації процесуальних прав ди
тиною в цпК України та КАС України. Так, якщо у цивільному 
процесуальному кодексі України передбачена стаття 271, яка слу
гує фундаментом для ротації прав малолітніх або неповнолітніх 
осіб під час розгляду справи, зокрема закріплюється можливість 
безпосередньо або через представника висловлювати свою думку 
та отримувати його допомогу у висловленні такої думки; суд спри
яє створенню умов для здійснення малолітньою або неповноліт
ньою особою її прав та ін. Натомість КАС України не містить нор
ми, яка б встановлювала умови реалізації «найкращих інтересів 
дитини», і, як наслідок, відсутня й імперативність встановлення 
погляду дитини та процедура виявлення її думки. 

В контексті зазначеного необхідність доповнення КАС Украї
ни статтею, яка б надавала змогу реалізовувати процесуальні пра
ва дитині є очевидною. Така постановка питання цілком відпові
дає складеній практиці Європейського суду з прав людини, який 
неодноразово підкреслював про обов’язковість безпосередньої або 
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опосередкованої участі дитини у судовому процесі, який стосуєть
ся вирішення її подальшої долі. 

попередньо зазначалось [4], що безпосередня участь дитини 
в судовому засіданні залежить від віку та розвитку дитини, об
ставин справи, що можуть вплинути на її психічний стан. 

прикладом визначення доцільності участі дитини у судових 
баталіях є Рішення Європейського суду з прав людини Сахін про
ти Німеччини [5]. згідно з матеріалами даної справи, заявник мав 
позашлюбну дитину, яку він визнав ще до народження та з якою 
постійно спілкувався перші роки її життя. згодом відносини заяв
ника з матір’ю дитини погіршилися і вона заборонила заявникові 
бачитися з дитиною. заявник звернувся до суду. дитині на той час 
було трохи більше двох років. Німецькі суди відмовили заявнику в 
праві бачитися з дитиною і дитина не брала безпосередньої участі в 
судових слуханнях через те, що експерти вважали, що така участь 
може травмувати дитину з огляду на конфліктні відносини між її 
батьками. На час винесення рішень місцевим та регіональним суда
ми дитині було відповідно 3 роки 10 місяців та 5 років та 2 місяці. 
11 жовтня 2001 року, Європейський суд, засідаючи палатою у скла
ді 7 суддів, вирішив, що незалучення дитини до слухання справи 
та відсутність прямого запитання експертів про ставлення дити
ни до заявника порушило його права, як батька, на сімейне життя. 
це рішення палати було оскаржено до Великої палати Суду, яка 
8 червня 2003 року переглянула попереднє рішення і вирішила, що 
відсутність дитини у судовому слуханні не порушило права за
явника. Суд взяв до уваги вік дитини на час розгляду справи та 
експертний висновок про те, що участь дитини у слуханні справи 
є ризикованим навіть, якщо буде вжито спеціальних заходів. Суд 
вказав, що враховуючи методи, які застосовувала експерт під час 
зустрічі з дитиною та її обережний підхід при аналізі ставлення 
дитини до батьків, Суд дотримується думки, що регіональний суд 
не переступив межі розсуду, коли спирався на висновки експерта, 
навіть за відсутності прямих запитань на ставлення дитини до за
явника [6]. 

Таким чином, оціночний компонент необхідності безпосеред
ньої участі дитини у судових засіданнях вимагає від суддівського 
корпусу ретельного вивчення обставин справи та отримання екс
пертного висновку фахівця у галузі психології, на підставі якого 
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вирішується питання щодо доцільності та рамок судового дослі
дження думки малолітнього (неповнолітнього). 

прокламація «інтересів дитини» в якості обґрунтування су
дових рішень зі сторони національних судових інстанцій заслуго
вує на підтримку та ствердження, але способи встановлення даних 
«інтересів» підлягають критиці. 

Нарізним щодо України виявилось рішення Європейського 
суду з прав людини у справі Савіни проти України [6], в якому 
Страсбурзький суд зазначає про те, що хоча національним органам 
надається певна свобода розсуду у вирішенні питань щодо вста
новлення державної опіки над дитиною, вони повинні враховувати 
що розірвання сімейних зв’язків означає позбавлення дитини її ко
ріння, а це можна виправдати лише за виняткових обставин. Отже, 
відповідне рішення має підкріплюватися достатньо переконливи
ми і зваженими аргументами на захист інтересів дитини, і саме 
держававідповідач повинна переконатися в тому, що було прове
дено ретельний аналіз можливих наслідків пропонованого заходу з 
опіки для батьків і дитини. Крім того, українські судові органи не 
здійснили аналіз щодо того, якою мірою стверджувань незадовіль
ність виховання дітей зумовлювала саме непоправна нездатність 
заявників забезпечувати належну опіку і піклування, а не їхні фі
нансові труднощі та об’єктивний стан фрустрації, що можна було 
виправити за допомогою цільової фінансової та соціальної допо
моги й ефективного консультування. 

Наведене Рішення Європейського суду з прав людини засвід
чує обов’язок судових органів під час розгляду та вирішення справ 
щодо встановлення державної опіки над дітьми враховувати саме 
добросовісність виконання батьківських обов’язків та оцінювати 
пропорційність застосованих заходів та тієї цілі, задля яких за
стосовуються дані заходи, що є одним із основних фундаторів кон
цепції «найкращих інтересів дитини» при реалізації матеріально
правових норм. 

Окреслений принцип зумовлює подальші орієнтири наукових 
пошуків з метою встановлення допустимої межі втручання держа
ви у сімейне життя задля забезпечення належних умов виховання 
та розвитку дитини, що створить підґрунтя правозастосовцям при 
вирішенні справ щодо позбавлення батьківських прав, встановлен
ня місця проживання дитини, опіки й піклування, участі одного з 
батьків у вихованні дитини та ін.. 
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ПРОБЛЕМА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 
У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Анотація
Смородинський В. С. Проблема відповідальності держави у сфері прав 

людини. – Стаття.
Стаття є науковим дослідженням проблеми відповідальності держави пе

ред особою у сфері забезпечення її невідчужуваних прав. Розглядається іс
торія осмислення та поширення в західній правничій думці ідеї забезпечен
ня прав людини як мети і підстави встановлення держави, відповідальності 
держави у цій сфері, пов’язаності держави правами людини. Визначаються 
типи зобов’язань держави у сфері прав людини та відповідні типи її відпові
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дальності. Висвітлюється місце і роль судової влади у захисті прав людини та 
встановленні відповідальності за порушення цих прав.

Ключові слова: призначення держави, права людини, Конвенція про захист 
прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, 
міжнародне право прав людини, негативні та позитивні зобов’язання держави, 
відповідальність держави, судовий захист прав людини.
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Смородинский В. С. Проблема ответственности государства в сфере 

прав человека. – Статья.
Статья представляет собой научное исследование проблемы ответственнос

ти государства в сфере прав человека. Рассматривается история осмысления 
и распространения в западном законодательном уме идеи обеспечения прав 
человека как цели и основания установления государства, ответственности го
сударства в сфере этой, связанности государства правами человека. Определя
ются типы обязательств государства в сфере прав человека и соответствующие 
типы ее ответственности. Освещается место и роль судебной власти в защите 
прав человека и установлении ответственности за нарушение этих прав..
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Summary
Smorodynskyy V. The problem of state responsibility for human rights. – 

Article.
The article is a scientific study of the problem of state responsibility for human 

rights. History of comprehension and distribution is examined in the western legisla
tive mind of idea of providing of human rights as an aim and founding of establish
ment of the state, responsibility of the state in the field of it, to the tieup of the state 
by human rights. The types of obligations of the state in the field of human rights and 
corresponding types of her responsibility are determined. A place and role of depart
ment judicial are illuminated in the protection of human rights and establishment of 
responsibility for violation of these rights.

Keywords: purpose of the state, human rights, Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Court of Human Rights, 
international law of human rights, negative and positive obligations of the state, 
state’s responsibility, judicial protection of human rights.

Ідея забезпечення прав людини як мети і підстави встанов
лення держави, отже, проблема відповідальності останньої у цій 
сфері, має давню історію. В західному світі концепція держави як 
інструменту забезпечення невідчужуваних (природних) прав лю
дини розвивається постійно, але ідеологічним підґрунтям сучас
ного державорозуміння слід вважати правові теорії європейських 
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та американських мислителів Нового часу. цей засадничий для 
формування західної правової традиції період характеризується 
зміною теологічного світогляду на юридичний, що передбачає ро
зуміння і дослідження суспільства та держави як правових явищ. 
для розвитку капіталізму найважливішим є встановлення про
зорих і незмінних правил гри в економічній і політичній сферах, 
створення міцного правопорядку на засадах формальної рівності 
суб’єктів права, гарантіях свободи підприємництва, непорушності 
приватної власності та договорів.

Фундаментом юридичного світогляду, фактором легітимності 
антифеодальних демократичних революцій стають три юридичні 
доктрини: 1) теорія природного права, згідно з якою всі люди є 
рівними від природи, і норми, встановлені державою, не можуть 
суперечити нормам природного права; 2) теорія суспільного дого
вору, згідно з якою виникнення держави є результатом договору 
між вільними людьми, що знаходяться у природному стані. за цим 
договором вони передають частину своєї свободи (суверенітету) 
створеній ними верховній інституції (державі) в обмін на гарантії 
безпеки і забезпечення тієї частини свободи, що в них залишилася 
(невідчужуваних прав). Таким чином, відбувається зміна легітим
ної підстави верховенства (суверенітету) державної влади: у Серед
ньовіччі – «божественна влада королів» (влада від Бога), в Новий 
час – «суспільний договір» (влада від людей); 3) теорія народного 
суверенітету, що поширює усталену концепцію державного суве
ренітету як постійної та абсолютної державної влади, не пов’язаної 
позитивними законами (жан Боден), на весь народ.

Саме в цей час на ґрунті зазначених доктрин формується нове 
уявлення про мету заснування, отже, й головне призначення дер
жави – забезпечення безпеки членів суспільства, суспільного по
рядку, тієї частини свободи людини, що в неї залишається після 
укладення суспільного договору (заснування держави). Так, за 
концепцією Бенедикта Спінози природне право ув’язнене в люд
ських пристрастях, що роз’єднують людей, роблять їх «природни
ми ворогами» одна одній і заважають користуватися природними 
правами. з метою самозбереження люди об’єднуються в державу, 
добровільно передають їй значну частину своїх природних прав, 
надають згоду безумовно їй підкорятися. при цьому певна частка 
природних прав є невідчужуваною, залишається в людей, оскільки 
відмовившись від них людина перестає бути людиною. Отже, дер
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жава має бути гарантом як переданих їй природних прав (гарантом 
безпеки), так і невідчужуваних (гарантом свободи). грубе і навмис
не порушення державою цього договору припиняє його та надає 
народові природне право на повалення свавільної влади.

Оригінальну концепцію підвалин заснування держави пропо
нує Томас гоббс. На його думку, людина за своєю природою – іс
тота не політична, а навпаки егоїстична та антисоціальна, є «більш 
хижим і жорстоким звіром, ніж вовки, ведмеді та змії», «людина 
людині – вовк». засадничими цінностями для людини є життя і са
мозбереження. природним станом людей є природна рівність і сво
бода. Втім, рівність розумових і фізичних здібностей призводять до 
взаємної недовіри, страху, ворожнечі. це призводить до постійного 
стану «війни кожного проти кожного». Керуючись інстинктами, 
розумом і природними законами люди задля підтримання миру та 
самозбереження уклали суспільний договір, за яким відмовились 
від значної частини свободи природного стану на користь держа
ви – створеної ними штучної істоти, носія суверенної верховної 
влади. з моменту свого заснування держава вважається єдиною 
повноважною особою, що вирішує проблему збереження грома
дянського суспільства, його стабільності та спокою. Її головною 
метою є захист життя і власності членів суспільства, заради чого 
вона наділяється необмеженими повноваженнями. Вона не контр
олюється громадянським суспільством, не є стороною суспільного 
договору, не зв’язана його умовами. Водночас вона обмежена ме
тою його укладання, отже, не може своїми діями дестабілізовувати 
і руйнувати суспільство, сіяти ворожнечу, підбурювати до війни.

Фундатор класичного політичного лібералізму джон локк 
зазначає, що природним станом є керований розумом стан миру, 
свободи і рівності. головний природний закон: оскільки всі люди 
є рівними й незалежними, жоден з них не може завдавати шкоди 
життю, здоров’ю, свободі та власності іншого. за законом приро
ди кожен має право відстоювати свою власність, тобто своє жит
тя, свободу та майно. з цією метою люди укладають договір про 
заснування держави, впроваджують позитивні закони, оскільки 
природних недостатньо, неупереджений суд. Укладаючи договір, 
люди не відмовляються від своїх природних прав, вони є невідчу
жуваними й не можуть бути скасовані. цей договір не припиняєть
ся із заснуванням держави, народ зберігає низку суверенних прав, 
серед яких: опір незаконним проявам влади, включаючи право на 
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повстання; контроль за додержанням договору владою, зокрема 
право змінювати склад законодавчого органу; коригування дого
вору аж до його розірвання в разі виродження політичної влади в 
абсолютизм і деспотизм. під правом на життя розуміється право 
на вільне та гідне життя, з чого випливає заборона використання 
інших як засобу, зокрема рабства. Справжньою метою входжен
ня людей у суспільство є використання своєї власності в умовах 
миру і безпеки, а справжнім знаряддям для цього слугують закони, 
встановлені у цьому суспільстві. державна влада не повинна бути 
свавільною стосовно життя і долі людей. Вона не має іншої мети, 
окрім збереження людини і суспільства, й тому ніколи не може 
мати права на знищення, на поневолення чи на зумисне доведення 
до стану зубожіння підданців, не може відібрати від жодної люди
ни будьяку частку власності без її згоди.

доктрина невідчужуваних прав і ролі держави в їх забезпе
ченні дістала розвитку в ідеях американських просвітників. Вони 
значно розширюють як обсяг прав людини, так і інструментарій 
їх забезпечення. Так, Томас пейн головним завданням держави 
вважає стримування негативних спрямувань у суспільстві, за
безпечення життя і свободи людей. природні права людей є пер
винними і невідчужуваними. це право на самовизначення, право 
управління державними справами, право використовувати землю 
та її плоди, свобода слова, друку, совісті тощо; позитивні права ма
ють відповідати природним.

за концепцією Томаса джефферсона, природні права людини 
передують позитивним. до них відносяться: право використання 
своїх фізичних і духовних зусиль, результатів своїх праць; право 
особистої недоторканості, свободи думки і слова, листування та 
обміну думками, поглядами та інформацією між громадянами на 
основі спільних інтересів, совісті та віросповідання; право обирати 
ту форму суспільного життя, що допоможе людині стати щасли
вою, й усувати ту, що робить її нещасною; право народу змінити 
форму правління, що прямує до деспотизму.

з наведеного вбачається, що підвалинами сучасного держа
ворозуміння слід вважати уявлення про державу як ефективний 
юридичний інструмент забезпечення основних прав людини, при
чому прав невідчужуваних – перелік та обсяг яких державою не 
визначається, не може бути нею обмежений і відповідним чином 
інтерпретований. з цієї точки зору концепт прав людини є для 
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цивілізованої держави засадничим, визначає її інструментальну 
(юридичну) та аксіологічну значущість як для громадянського сус
пільства, так і для кожної людини. Інші завдання держави, що та
кож випливають з мети її створення, – організація і підтримання 
суспільного порядку, безпека суспільства – фактично є складовими 
цього засадничого призначення.

з наведеного природно випливає вимога пов’язаності пу
блічної влади правами людини, тобто їх неухильне додержання, 
ефективне забезпечення і відповідальність у цій сфері. Відомо, що 
права людини є фундаментальними (основними), тобто це певний 
перелік загальновизнаних найважливіших стандартів, що склали
ся історично, є відбиттям рівня сучасної людської цивілізації й за
кріплені в низці джерел міжнародного публічного права («каталог 
прав людини»). Водночас вони є юридичними, тобто чіткими юри
дичними нормами та ефективними юридичними механізмами, що 
визнаються і гарантуються державою як шляхом їх закріплення в 
конституції та інших законодавчих актах, так і шляхом приєднання 
держави до відповідних міжнародних угод, що складають «міжна
родне право прав людини» (international law of human rights). Утвер
дження, забезпечення і захист прав людини є головним юридич
ним обов’язком сучасної цивілізованої держави. Водночас ці права 
є моральними, тобто такими, що ґрунтуються на позаюридичних, 
внутрішніх потребах, переконаннях і ціннісних орієнтирах людей; 
обов’язок публічної влади визнавати, гарантувати і захищати їх 
є моральним, категоричним незалежно від їх юридичного закрі
плення і ставлення влади до них [1, 2].

правам людини відповідають зобов’язання держави щодо не
втручання у сферу індивідуальної свободи, поваги до прав люди
ни, їх забезпечення, захисту і сприяння реалізації (Статут ООН, 
ст. 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних сво
бод). це зобов’язання трьох основних типів, порушення кожного з 
яких державою передбачає її відповідальність за таке порушення: 
1)  зобов’язання поважати права людини, що вимагає від представ
ників держави утримуватись від їх порушень; 2) зобов’язання за
хищати права людини, що передбачає обов’язок держави захищати 
носіїв прав людини від протиправного втручання в процес їх ре
алізації і карати правопорушників; 3) зобов’язання забезпечувати 
здійснення прав людини, що вимагає від держави вживати актив
них дій (заходів) з метою сприяння реалізації прав людини.
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Констатуючи порушення державою норм Конвенції про за
хист прав людини і основоположних свобод та визначаючи її від
повідальність за порушення, Європейський суд з прав людини ви
ходить, зокрема, з положень доктрини негативних і позитивних 
зобов’язань держави. Негативні зобов’язання вимагають від дер
жави утриматись від втручання в реалізацію прав людини. Отже, 
порушення прав людини відбувається внаслідок або активного 
перешкоджання державою їх реалізації, або непропорційного її 
втручання в таку реалізацію. позитивні зобов’язання вимагають 
від держави активного втручання в реалізацію прав людини; по
рушення цих прав відбувається внаслідок відсутності необхідних 
активних дій з боку держави [3, с. 178179].

У демократичній державі захист прав людини є провідною 
функцією судової влади, оскільки інші функції (правосуддя, судо
вий контроль, у тому числі конституційний) мають сенс передусім 
у розрізі здійснення саме цієї функції. У ст. 3 Конституції України 
проголошено, що права і свободи людини та їх гарантії визнача
ють зміст і спрямованість діяльності держави. порівняльний ана
ліз положень ст. 3 та ст. 55 Конституції України (про захист прав і 
свобод людини і громадянина судом) дає можливість зробити ряд 
висновків.

поперше, саме захист прав людини, членів соціуму є змістом і 
основним напрямком діяльності судових органів, а відтак, є стриж
невою, провідною функцією судової влади в Україні. подруге, ця 
функція дозволяє обґрунтовано вважати характер впливу судової 
системи на суспільні відносини владним. Саме в ній на конститу
ційному (вищому легальному) рівні виявляється одна з найважливі
ших властивостей судової влади – системність [4, с. 17]. Формальна 
системність проявляється тут у легалізації Конституцією єдності 
державної і судової діяльності, державної влади в цілому і судової 
влади як складового цього цілого. Аксіологічна (ціннісна) систем
ність визначається єдиним для всіх гілок влади об’єктом захисту, 
легалізованим Конституцією України як «найвища соціальна цін
ність», з чого природно випливає безумовна цінність для суспіль
ства і самого владного суб’єкта захисту – судової системи.

Крім того, з суб’єктивної сторони функція захисту прав лю
дини є за своїм змістом абсолютно легітимною, приймається сус
пільством повністю та беззастережно, оскільки має потенційну 
інструментальну цінність для кожної людини. Результатом цього 
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суспільного схвалення, підтримки є легітимація і самої судової 
влади, що безпосередньо здійснює цю функцію.

Таким чином, вищий (конституційний) рівень легальності су
дового захисту прав людини збігається з його високою легітимніс
тю. Виходить, що й сама судова влада у цьому разі є легальною і 
легітимною водночас (природно, за умови одночасної легальності 
та легітимності методів і способів її здійснення). Натомість збіг ле
гальності та легітимності судової влади є необхідною умовою її 
правового характеру. А правовий характер влади в умовах право
вої держави, задекларованої ст. 1 Конституції України, є необхід
ною умовою її існування. Отже, функція захисту прав людини для 
самої судової влади у правовій державі є органічною функцією, що 
формує її саме як владу. На перший погляд, має місце деяка супер
ечність: влада здійснює функцію, що її формує. проте саме в цьо
му і полягають органічна єдність, неподільність у правовій державі 
судової влади та її провідної функції – захисту прав людини – як 
засобу і мети, форми і змісту.

Не менш важливе те, що висока легітимність цієї функції 
частково компенсує неоднозначне, у низці випадків негативне, 
най частіше байдуже ставлення суспільства або його окремих час
тин до діяльності судової системи щодо здійснення другої основної 
функції – захисту конституційного ладу (розв’язання конфліктів 
переважно в публічноправовій сфері). Невисокий рівень легітим
ності другої функції компенсується високою легітимністю першої, 
в результаті чого загальний рівень легітимності судової влади збе
рігається на досить високому рівні. Таким чином, функція захисту 
прав людини, покладання на державу відповідальності за пору
шення в цій сфері виступає для судової влади як компенсаційна, 
владозакріплювальна функція й знову ж органічна.

Оскільки права людини реалізуються через визначену дер
жавною владою юридичну процедуру, то вони потребують судово
го захисту передовсім у таких випадках: у разі примусового недо
пущення суб’єкта певного права до такої процедури державними 
органами або іншими особами; у разі зовнішньої деформації про
цедури під час її застосування (проходження) суб’єктом права – з 
такими ж наслідками; у разі відсутності позитивних для суб’єкта 
права наслідків проходження процедури; у разі такої початкової 
внутрішньої деформованості самої процедури, яка робить її не
здатною забезпечити право, неможливим її застосування (прохо
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дження) суб’єктом права; у разі відсутності необхідної процеду
ри загалом, що робить об’єктивно неможливим реалізацію права 
суб’єктом.

У перших трьох випадках судова влада має накладати на від
повідні органи публічної влади відповідальність за вже поруше
не право визначеного конкретного суб’єкта, вимагати поновлення 
цього права (наступний захист). В останніх двох випадках суд 
шляхом примусового встановлення належної процедури здійснює 
забезпечення права невизначеного кола суб’єктів, охорону консти
туційно визначеного права людини від потенційної неможливості 
реалізації, порушення в майбутньому (попередній захист). хоча 
реалізація негативних прав у більшості випадків не потребує до
даткової юридичної процедури, але як наступний, так і попередній 
їх захист також є необхідним, оскільки існує безліч ситуацій як 
об’єктивної неможливості їх здійснення, так і прямого порушення.

Таким чином, можна визначити, серед інших, такі типи від
повідальності держави у сфері прав людини: відповідальність за 
порушене право (захист порушеного суб’єктивного права здій
снюється судом шляхом його відновлення, що є змістом право
захисної функції судової влади); відповідальність за вчинення 
дій (бездіяльність), що сприяє порушенню прав у майбутньому 
(захист суб’єктивного права від імовірного порушення у майбут
ньому здійснюється судом шляхом забезпечення права, охорони 
від можливого порушення, що є змістом правоохоронної функції 
судової влади).
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Ключевые слова: семейная жизнь, семейные связи, позитивные обязатель
ства государства, негативные обязательства государства.

Summary
Yavor O. A. The Dynamics of Understanding of «family life» in the European 

Court of Human Rights Practice. – Article.
Author on the basis of the analysis of the case law of the European Court of 

Human Rights releases its basic legal positions that play the most significant role in 
cases relating to the application of Art. 8 Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms. The above analysis leads to the conclusions that 
should be considered when determining the main directions of development of the 
national legal system in the sphere of legal regulation of family relations. 

Keywords: family life, family contacts, the positive obligations of the state, the 
negative obligation of the state.
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Сім’я як соціальне утворення виступає найважливішим еле
ментом розвитку в усіх цивілізаціях [1, c. 10]. Вона є певною мо
деллю суспільства на конкретному історичному етапі його існу
вання, відображує моральні і духовні особливості суспільства. 
життя більшості людей так чи інакше пов’язано із сім’єю – своє
рідним мікросвітом, де переплітаються складні економічні, полі
тичні, психологічні, ідеологічні, фізіологічні та інші соціальні пи
тання [2, c. 77]. частина з них потребує правового врегулювання, 
й саме тому питання сімейних правовідносин завжди є об’єктом 
пильної уваги правознавців. Саме юридичні факти, з якими норми 
права пов’язують можливість, допустимість або обов’язковість ви
никнення, зміни або припинення сімейних правовідносин, стають 
показником того, якими є межі правового регулювання сімейних 
відносин у тому чи іншому суспільстві на тому чи іншому етапі 
його розвитку.

це зумовлює необхідність звернення до питання про межі 
державноправового втручання до сфери сімейних відносин. Крім 
того, слід враховувати той фактор, що сімейні відносини, напев
но найбільшою мірою, аніж інші види суспільних відносин, під
даються соціальному регулюванню не тільки з боку права, але й 
мораллю, релігією, традиціями і звичаями [3; 4]. це, в свою чергу, 
ставить складне для правової системи завдання: виявити ті загаль
ні вимоги правового регулювання сімейних відносин, виконання 
яких для держави є безумовним, і ті аспекти сімейного життя, в 
яких держава володіє певною свободою розсуду, необхідною їх для 
врахування «національної специфіки».

для національної правової системи, яка визнає для себе 
обов’язковість практики Європейського суду з прав людини 
(ст. 17 закону України «про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 р. 
№ 3477Iv [5]), вирішення питання про належні стандарти врегу
лювання сімейних правовідносин не може відбуватися поза аналі
зом правових позицій вказаної інституції.

В цьому сенсі найбільший інтерес представляє практика за
стосування ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основополож
них свобод. Нею, зокрема, передбачено право кожного на повагу 
його особистого і сімейного життя. Крім того, відповідно до ч. 
2 ст. 8 Конвенції не допускається втручання зі сторони публічних 
властей в здійснення цього права, за винятком випадків, коли таке 
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втручання передбачено законом і є необхідним в демократичному 
суспільстві в інтересах національної безпеки і громадського поряд
ку, економічного благоустрою країни, в цілях попередження без
порядків або злочинів, для охорони здоров’я або моральності або 
захисту прав і свобод інших осіб.

Серед правових позицій Європейського суду з прав людини, 
які визначають його практику при вирішенні справ, пов’язаних із 
захистом сімейних відносин, слід назвати такі:

1. Поняття сім’ї у значенні ст. 8 Конвенції включає в себе 
не тільки зареєстровані подружні відносини, але й інші «сімейні» 
зв’язки, які передбачають, що їх учасники живуть спільно поза за
конним шлюбом (рішення у справі «Шальк і Копф проти Австрії» 
(Schalk and Kopf v. Austria) від 22 листопада 2010 р., рішення у спра
ві «Кіган проти Ірландії» (Keegan v. Ireland) від 26 травня 1994 р.).

В своїй практиці Суд здебільшого виходить із розуміння по
няття сім’ї у значенні «сімейного життя», яке обмежується core 
family (рішення у справі «Маркс проти Бельгії» (Marckx v. Belgium) 
від 13 червня 1979 р., рішення у справі «х. проти Німеччини» 
(X. v. germany) від 19 липня 1968 р.). 

2. дитина, народжена від шлюбних відносин, в силу самого 
закону є частиною «сім’ї» з моменту її народження і у зв’язку із 
ним (рішення у справі «Беррехаб проти Нідерландів» (Berrehab v. 
Netherlands) від 21 червня 1988 р.). Таким чином, між дитиною та її 
батьками існує зв’язок, що є складовою сімейного життя. цей зв’язок 
наступні події можуть розірвати тільки за надзвичайних обставин 
(рішення у справі «гюль проти Швейцарії» (gül v. Switzerland) від 
19 лютого 1996 р.).

3. Наявність або відсутність «сімейного життя» – по суті є 
питанням факту, що залежить від реального існування на практиці 
близьких особистих зв’язків, які можуть заходити прояв, зокрема, 
у виявленні інтересу і визнання батьком дитини до і після наро
дження (рішення у справі «леббінк проти Нідерландів» (lebbink v. 
Netherlands) від 1 червня 2004 р.).

4. Стаття 8 Конвенції, перш за все, встановлює негативний 
обов’язок держави не втручатися до сфери сімейного життя люди
ни, окрім обмеженого числа випадків, коли таке втручання спрямо
вано на досягнення легітимної мети, передбачено законом і обсяг 
втручання є співрозмірним тій меті, з якою воно здійснюється (за
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борона свавільного втручання держави) (рішення у справі «Ферлі
ре проти Швейцарії» (verliere v. Switzerland) від 28 червня 2001 р.).

5. Однак, окрім основного негативного зобов’язання у дер
жави можуть виникати позитивні зобов’язання, які є необхідними 
для ефективного забезпечення поваги приватного або сімейного 
життя. Такі зобов’язання можуть включати застосування заходів, 
спрямованих на забезпечення поваги приватного життя навіть в 
сфері взаємовідносин осіб між собою (mutatis mutandis, рішення у 
справі «X і Y проти Нідерландів» (X and Y v. Netherlands) від 26 бе
резня 1985 р.; рішення у справі «Ст’єрна проти Фінляндії» (Stjerna 
v. Finland) від 25 листопада 1994 р.; рішення у справі «Ферліре про
ти Швейцарії» (verliere v. Switzerland) від 28 червня 2001 р.). Не
можливо точно визначити межу між відповідними позитивними 
і негативними зобов’язаннями держави. застосовувані принципи, 
тим не менше, є схожими. В обох випадках слід враховувати ту 
справедливу рівновагу, яку необхідно встановити між конкурую
чими інтересами особи і суспільства в цілому, і в обох випадках 
держава має певні межі розсуду (рішення у справі «Кіган проти 
Ірландії» (Keegan v. Ireland) від 26 травня 1994 р., рішення у справі 
«Ботта проти Італії» (Botta v Italy) від 24 лютого 1998 р., рішення 
у справі «Фон ганновер проти Німеччини» (von Hannover v. ger
many) від 24 вересня 2004 р.).

6. Стаття 8 Конвенції не покладає загального зобов’язання на 
державу поважати вибір іммігрантами країни свого перебування 
і санкціонувати воз’єднання сімей на своїй території. Тим не мен
ше, у справах, які стосуються сімейного життя і імміграції, обсяг 
обов’язків держави допустити родичів осіб, що перебувають на її те
риторії, буде залежати від конкретних обставин і загального інтер
есу (рішення у справі «гюль проти Швейцарії» (gül v. Switzerland) 
від 19 лютого 1996 р., рішення у справі «Родрігес да Сілва і хог
камер проти Нідерландів» (Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. 
Netherlands) від 31 січня 2006 р.). до факторів, які має бути вра
ховано у цьому зв’язку, відносяться рівень порушення сімейного 
життя, рівень зв’язків у державіучасниці, чи існують неперебор
ні перепони для проживання сім’ї в рідній країні для одного чи 
більше її членів, чи існують там фактори імміграційного контролю 
(наприклад, випадки порушення імміграційного законодавства) 
або мотиви захисту суспільного порядку, які свідчать на користь 
винятку (рішення у справі «Родрігес да Сілва і хогкамер проти 
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Нідерландів» (Rodrigues da Silva and Hoogkamer v. Netherlands) від 
31 січня 2006 р., рішення у справі «Аджаі та інші проти Сполуче
ного Королівства (Ajayi and Others v. United Kingdom) від 22 червня 
1999 р., рішення у справі «Соломон проти Нідерландів» (Solomon v. 
Netherlands) від 5 вересня 2000 р.).

Важливим фактором може стати питання, чи почалося сімей
не життя після того, як конкретних осіб було попереджено про те, 
що імміграційний статус одного з них робив збереження сімей
ного життя в приймаючій країні з самого початку ризикованим 
(рішення у справі «джеррі Оладжиде Сарумі проти Сполученого 
Королівства» (Jerry Olajide Sarumi v. United Kingdom) від 26 січня 
1999 р., рішення у справі «Андрій Шебашов проти латвії» (Andrey 
Sheabashov v. latvia) від 22 травня 1999 р., рішення у справі «да
рен Оморегі та інші проти Норвегії» (Darren Omoregie and Others 
v. Norway) від 31 липня 2008 р.). Також Суд буде враховувати три
валість перебування заявника в країні, з якої він підлягає висилці; 
час, що минув після вчинення порушення, і поведінку заявника в 
цей період; громадянство заінтересованих осіб; сімейну ситуацію 
заявника, зокрема, тривалість шлюбу та інші фактори, що відобра
жають реальність сімейного життя пари; чи знав інший з подруж
жя про порушення в момент створення сімейних відносин; чи є 
діти від шлюбу і якщо так, скільки їх; серйозність складнощів, з 
якими імовірно зіткнеться людина в країні, в яку вона має бути 
вислана (рішення у справі «Бультиф проти Швейцарії» (Boultif v. 
Switzerland) від 2 серпня 2001 р.).

Висилка члена сім’ї, який є негромадянином, не буде відпові
дати статті 8 Конвенції тільки за виняткових обставин (рішення у 
справі «Абдулазіз, Кабалес і Балкандалі проти Сполученого Коро
лівства», рішення у справі «Мітчелл проти Сполученого Королів
ства» (Mitchell v. United Kingdom) від 24 листопада 1998 р., рішення 
у справі «Аджаі та інші проти Сполученого Королівства (Ajayi and 
Others v. United Kingdom) від 22 червня 1999 р., рішення у справі 
«Родрігес да Сілва і хогкамер проти Нідерландів» (Rodrigues da 
Silva and Hoogkamer v. Netherlands) від 31 січня 2006 р., рішення 
у справі «Нунез проти Норвегії» (Nunez v. Norway) від 28 червня 
2011 р.).

7. приватний вибір жінок щодо планування і складу їхніх сі
мей не повинен залежати від розсуду медичних фахівців або уста
нов, які визначають розподіл ресурсів охорони здоров’я або праг
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нуть просувати норми для статей, що засновані на релігійних або 
культурних ідеологіях, шляхом відмови у доступних діагностич
них послугах з метою перешкоджання вчиненню дій, не схвалюва
них ними. жіноче право людини контролювати власне тіло зачіпає 
її здатність служити своїм родинам, включаючи неповнолітніх ді
тей та людей похилого віку, які залежать від такої жінки. Модель 
і склад сімейного життя жінок, включаючи розподіл ресурсів часу 
та енергії між здоровими і хворими дітьми та старшими членами 
родини, представляють питання глибокого особистого та емоцій
ного значення (рішення у справі R.R. проти польщі (R.R. v. Poland) 
від 26 травня 2011 р.).

Отже, на підставі викладеного вище, ми можемо зробити такі 
зауваги:

– поняття сімейного життя постійно еволюціонувало упро
довж всього часу дії Конвенції і продовжує розвиватися с ураху
ванням сучасних змін соціальних і культурних моделей сімейного 
життя;

– Суд застосовує гнучкий підхід до інтерпретації сімейного 
життя, приймаючи до уваги різноманітність сімейних взаємовід
носин, можливість розлучення і досягнення медицини;

– сімейне життя включено безпосередньо до сфери особис
того житті, де йому забезпечується право вільного від свавільного 
втручання держави існування;

– Суд вирішує питання про наявність «сімейного життя» на 
основі фактів, які розглядаються в кожному конкретному випадку, 
і загального застосовуваного принципу про існування тісних осо
бистих зв’язків між учасниками відносин;

– у низці розглядуваних Судом справ простежується кон
флікт між обмежувальною концепцією сім’ї (що відома право
вій антропології як «нуклеарна сім’я») і традицією «розширення 
сім’ї», що особливо сильною є в країнах Східної і південної Єв
ропи. В цих країнах традиція допомагати батькам похилого віку 
міцно утвердилася як моральний імператив. «Сімейне життя» для 
них є очевидно немислимим без можливості піклуватися про ро
дичів за висхідною лінією (окрема думка судді Ковлера у справі 
«Сліденко проти латвії» (Slidenko v. latvia) від 9 жовтня 2003 р.).
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Summary
Seleznev V. The Right to life during anti-terrorist operations in the context of 

the practice of the European court of human rights. – Article.
The article is devoted to the topical issues of observance of the right to life during 

the antiterrorist operation in Ukraine in the context of the practice of the European 
court of human rights. Practice of ECHR and legal gaps in Ukraine to protection of 
the right for life are investigated in article

Keywords: European law, the practice of the ECHR, human rights, right to life, 
ATO.

В контексті проведення антитерористичної операції на сході 
України постає проблема застосування положень Конвенції про за
хист прав людини та основних свобод, зокрема ст. 2 Конвенції що 
гарантує право на життя та визначає окремі випадки правомірного 
позбавлення людини життя.

порушення права на життя не може вважатися таким, якщо 
воно відбулося внаслідок: захисту будьякої особи від незаконного 
насильства та у разі вчинення правомірних дій для придушення 
заворушення або повстання.

Варто зазначити що на думку Суду положення ст. 2 Конвенції 
поширюються не тільки на співробітників правоохоронних орга
нів, дії яких можуть призвести до смерті, а й на осіб які є відпові
дальними за планування та контроль спеціальних операцій, під час 
яких може бути застосована смертельна сила з боку правоохорон
них органів. правоохоронні органи мають отримати законодавче 
закріплення своїх повноважень щодо випадків застосування смер
тельної сили. 

з моменту початку антитерористичної операції (далі – АТО) 
на сході України законодавство України так і не містить визначен
ня правового статусу «добровільний батальйон» та інші, що ство
рює можливості для уникнення відповідальності осіб які були за
тримані озброєними нелегалізованими підрозділами.

зазначена проблема викликала стурбованість міжнародних 
правозахисних організацій. Так, Amnesty International закликає 
українську владу терміново впорядкувати діяльність «Айдару» та 
інших добровольчих батальйонів, встановивши чітке командуван
ня та контроль; невідкладно розслідувати всі звинувачення в зло
вживаннях; та притягти винуватців до відповідальності.

Серед головних рекомендацій Amnesty International визначає: 
встановлення правового статусу батальйону Айдар та інших до
бровольчих формувань; інтеграція добровольчих батальйонів до 
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системи чіткого підпорядкування, контролю та підзвітності; про
ведення оперативного, ретельного, неупередженого та ефективно
го розслідування всіх тверджень про порушення, вчинені членами 
добровольчих батальйонів; ефективний захист жертв і свідків по
рушень, що розслідуються, від переслідувань; забезпечення по
вного інформування всіх учасників військових і правоохоронних 
операцій, в тому числі членів добровольчих батальйонів, про поло
ження національного та міжнародного права, що застосовуються 
до їхніх дій, та про їхню потенційну особисту та службову відпо
відальності за порушення цих норм [1].

У справі Макаратціс проти Греції Європейський суд з прав 
людини звернув увагу на те, що правоохоронні органи при вико
нанні своїх обов’язків в тому числі під час заздалегідь спланованої 
операції, не повинні залишатись у вакуумі: має існувати правова та 
адміністративна база, яка відповідаючи міжнародним стандартам, 
встановлює обмежене коло випадків застосування правоохоронни
ми органами сили та вогнепальної зброї [2].

перше речення п. 1 ст. 2 Конвенції зобов’язує держави не тіль
ки утримуватися від умисного та незаконного позбавлення життя, 
але також вживати необхідні заходи для захисту життя осіб, які 
перебувають під його юрисдикцією, що включає в себе первинний 
обов’язок держави забезпечити право на життя шляхом створення 
відповідних правових та адміністративних положень для перешко
джання вчиненню злочинів проти осіб, посилених правоохорон
ними органами з завданнями щодо попередження, припинення і 
покарання за порушення цих положень [3].

Суд зазначає, що застосування сили яка потягнула смерть осо
би повинно оцінюватись критично до дій співробітників поліції, 
більш того держава має позитивний обов’язок здійснити ефектив
не розслідування обставин позбавлення особи життя. У рішенні по 
справі МакКанн проти Сполученого Королівства в результаті про
веденого Судом аналізу фактів планування, контролю та проведен
ня антитерористичної операції солдатами Спеціальної авіаційної 
служби збройних сил Великобританії (САС) проти бойового осе
редку Ірландської республіканської армії встановлено, що влада на
лежним чином не врахувала можливість помилкової оцінки отри
маних доказів та потенціальну можливість затримання терористів. 
В результаті виконання операції солдатами, а не співробітниками 
поліції Суд зазначив, що планування та контроль операції не супро
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воджувались достатньою обережністю в застосуванні вогнепальної 
зброї, яка очікується від співробітників правоохоронних органів у 
демократичному суспільстві. На думку Суду ст. 2 припускає, що 
людина може бути позбавлена життя тільки тоді, коли це «абсолют
но необхідно», тобто «слід проводити більш сувору і більш ретель
ну, ніж зазвичай, перевірку на необхідність при визначенні того, чи 
є дії держави «необхідними в демократичному суспільстві» у відпо
відності з пунктами 2 статей 8 і 11 до Конвенції» [4].

Суд також зазначає, що стаття 2 є однією з основних статей 
Конвенції, і що у поєднанні зі статтею 3 вона гарантує одну з осно
вних цінностей демократичних держав, які створили Раду Євро
пи. зобов’язання не стосується тільки умисного вбивства, яке є 
результатом застосування сили представниками держави, але та
кож поширюється, у першому реченні п. 1 статті 2, на позитивне 
зобов’язання держав охороняти право на життя законом. це перед
бачає і вимагає проведення належного та ефективного офіційного 
розслідування у разі, коли застосування сили спричинило смерть 
людини.

Суд також вимагає від держав, які проводять спеціальні опе
рації зведення до мінімуму ризиків для життя осіб, проведення 
попереднього тренування, технічне навчання [5] та створення ко
мандної структури на чолі з досвідченими офіцерами, що володі
ють відповідними навичками, наявності достатніх ресурсів для на
лежної реалізації довготривалої операції.

Спеціальні операції також мають бути належним чином під
готовлені, зокрема, внаслідок недостатнього обміну інформацією 
між різними службами, запізнілого початку евакуації, відсутність 
належної координації діяльності різних служб на місці подій, від
сутності належної медичної допомоги і медичної техніки на місці 
подій, а також незадовільною логістики Суд може визнати державу 
позитивних зобов’язань за статтею 2 Конвенції [6].

застосування авіації для авіа удару по терористичним угру
пованням, в результаті якого зазнали смерті цивільні, на думку Єв
ропейського суду з прав людини не може вважатися прийнятним у 
демократичному суспільстві або сумісною з будьякою підставою, 
що регулює застосування сили, відповідно до п. 2 ст. 2 Конвенції, 
звичайними нормами міжнародного гуманітарного права або між
народним договором, що регулює застосування сили у збройних 
конфліктах [7].
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Європейський суд з прав людини вважає що, відповідальність 
держави не зводиться до ситуації, коли є істотні докази того, що 
невірно наведений представниками держави вогонь спричинив 
смерть цивільного особи. Вона також може виникнути у тому ви
падку, коли державна влада не в змозі прийняти всі можливі заходи 
обережності при виборі засобів і методів для проведення операції 
по забезпеченню безпеки, спрямованої проти ворожої групи, з ме
тою запобігання або, у всякому разі, зведення до мінімуму випад
кових втрат серед цивільного населення. [8] «Враховуючи, що влада 
державивідповідача не надали доказів, що прямо відносяться до 
планування і проведення засідки, Суд, як і Комісія, вважає, що на 
підставі цього можна зробити висновок про те, що не були прийняті 
достатні заходи для збереження життя цивільного населення» [9].

Нерегульовані, свавільні дії правоохоронних органів та армії 
не можуть вважатися сумісними з реалізацією державою обов’язку 
по забезпеченню поваги до прав людини [10]. проведення анти
терористичної операції повинно бути не тільки врегульовано по
ложеннями національного законодавства, а й бути забезпечено до
статніми та ефективними гарантіями від свавілля та зловживання 
у застосуванні сили [2].

Враховуючи викладене проведення АТО на сході України має 
низку правових прогалин.

Відповідно до останніх змін у ст. ст. 12, 15 закону України 
«про міліцію» [11] правоохоронні органи отримали право без об
межень використовувати вогнепальну зброю у районі проведення 
антитерористичної операції.

з приводу безумовного застосування смертельної сили право
охоронними органами Європейський суд з прав людини зазначає, 
що право особи на життя має пріоритетне значення, навіть під час 
«довготривалої операції з охорони правопорядку, під час якої пра
воохоронці перебували у швидкоплинних та небезпечних умовах і 
мали приймати важливі оперативні рішення» [10]. забороняється 
ухилення від стандартів, що гарантують право на життя і на рівні 
ООН.

законодавство України також не має визначення та не вста
новлює статус добровільних батальйонів, що формуються із числа 
як громадян України, та і іноземців для проведення антитерорис
тичної операції.
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Також одним з найбільш дієвих шляхів дотримання положень 
ст.2 Конвенції є забезпечення ефективного розслідування усіх об
ґрунтованих скарг на незаконне застосування сили. Ефективне та 
належне розслідування допомагає забезпечити виконання перед
бачених ст. 2 Конвенції обов’язків держави.

Основні принципи що стосуються розслідування застосуван
ня смертельної сили витлумачені Судом. Серед них варто визна
чити:

1. Обов’язок провести розслідування. Обрання форми розслі
дування, яка може досягти цілей, залежить від різних обставин. 
проте, якою б не була форма розслідування, органи влади повинні 
діяти за власною ініціативою, як тільки вони дізналися про випа
док застосування смертельної сили. Органи, уповноважені на роз
слідування не повинні чекати, щоб родичі формально подали за
яву з вимогою розслідування або брали на себе відповідальність за 
проведення будьяких процедур розслідування [4].

2. принцип незалежності розслідування. для забезпечення 
ефективності розслідування протиправного застосування смер
тельної сили, приписуваного представникам держави, вважаєть
ся доцільним, щоб таке розслідування проводилося незалежними 
особами [12]. це означає не тільки відсутність ієрархічних або ін
ституційних зв’язків, але і практичну незалежність [13].

3. принцип ефективності розслідування. Розслідування пови
нно бути також ефективним в сенсі здатності визначити чи було 
використання зброї в цій справі виправдано за існуючих обставин 
[14], встановити винних та покарати відповідальних за це [15]. Вла
да повинна вжити заходів, в межах її можливостей, для одержання 
доказів, а саме: свідчення очевидців, судові докази і, при необхід
ності, результати розтину, які дають повну і ретельну картину по
шкоджень і об’єктивний аналіз медичних висновків, включаючи 
причину смерті [16]. Будьякий недолік в розслідуванні, підриває 
його здатність встановити обставини смерті, або відповідальну 
особу або осіб, що може призвести невідповідність такого розслі
дування стандартам ефективності [13].

4. принцип оперативності та невідкладності розслідування. 
хоча можуть бути перешкоди і труднощі, які в конкретних випад
ках заважають розслідуванню, оперативна реакція влади у розслі
дуванні будьякого використання смертельної зброї може взагалі 
розглядатися як невід’ємна умова для підтримання впевненості 
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громадськості в дотриманні органами влади правопорядку, а та
кож для попередження змови на вчинення неправомірних дій [13].

5. принцип громадського контролю за розслідуванням. Іс
тотним елементом проведення розслідування має стати наявність 
громадського контролю за розслідуванням, або його результатами 
для забезпечення як теоретичної, так і практичної відповідальнос
ті. Рівень громадського контролю може істотно відрізнятися в за
лежності від справи. Однак у всіх справах у процес розслідування 
повинні бути залучені як мінімум близькі родичі для забезпечення 
їх правомірних інтересів [4].

Таким чином можна дійти висновків що Європейський суд з 
прав людини має усталену практику щодо проведення АТО яка по
винна бути врахована у національних правових системах.
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Аннотация
Васько Е. А. Рассмотрение споров в Административном трибунале Со-

вета Европы как средство защиты прав международных гражданских 
служащих. – Статья.

В статье рассматривается организация деятельности и процедура расс
мотрения споров в Административном трибунале Советы Европы – между
народном судебном органе, деятельность которого носит узкоспециальный 
характер, специализирующегося на рассмотрении трудовых споров между 
международной организацией Советом Европы и её служащими, в частности 
служащими Европейского суда по правам человека, которые по своему стату
су являются международными гражданскими служащими. 
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У статті розглядається організація діяльності та процедура розгляду спорів 

в Адміністративному трибуналі Ради Європи – міжнародному судовому орга
ні, діяльність якого носить вузькоспеціальний характер, який спеціалізується 
на розгляді трудових спорів між міжнародною організацією Радою Європи та 
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Summary
Vasko Y. A. Consideration of disputes in the Administrative Tribunal 

of the Council of Europe as a measure of international civil servants’ rights 
protection. – Article.

The article deals with organization of activity and procedure of consideration 
of disputes in the Administrative Tribunal of the Council of Europe – international 
judicial body, activity of which high specifies on consideration of labor disputes 
between international organization the Council of Europe and its servants, in 
particularly, servants of the European Court of Human Rights, who on their status 
are international civil servants. 

Keywords: The Council of Europe, the Administrative Tribunal of the Council 
of Europe, the European Court of Human Rights, the Advisory Committee on 
Disputes, International civil servant.

гарантией защиты прав и законных интересов служащих Сове
та Европы, которые по своему статусу являются международными 
гражданскими служащими, является возможность их обращения 
в специализированный судебный орган. Таким судебным органом 
в Совете Европы является Административный трибунал. Необхо
димость создания и деятельности Административного трибунала 
Совета Европы – судебного органа, специализирующегося на расс
мотрении трудовых споров между международной организацией и 
её служащими – естественным образом вытекает из потребностей 
функционирования самой международной межправительственной 
организации – Совета Европы. 

приложение XI положения о служащих Совета Европы со
держит Статут Административного трибунала Совета Европы, 
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который был введен в действие Резолюцией (94) 11 от 5 апреля 
1994, в редакции Резолюции (99) 19 от 16 ноября 1999 года. Свой 
Внутренний Регламент трибунал принял 1 сентября 1982 года с по
правками, внесенными 27 октября 1994 года и 30 января 2002 года 
соответственно. В соответствии со статьей 1 приложения XI по
ложения о служащих, Трибунал состоит из трех судей и трех за
местителей судей, не входящих в штат служащих Совета Европы. 
по своему статусу судьи Административного трибунала Совета 
Европы являются международными гражданскими служащими. 
Как гласит статья 1 Внутреннего регламента Административного 
трибунала, президент и заместитель президента назначаются Ев
ропейским судом по правам человека из числа судей, которые осу
ществляют судебную функцию в государствечлене Совета Европы 
или в международных судебных органах, за исключением судей Ев
ропейского Суда по правам человека [1]. В пункте 2 статьи 1 Ста
тута Административного трибунала закреплено, что другие судьи 
назначаются Комитетом Министров из числа юристов либо других 
лиц с хорошей репутацией, которые имеют большой опыт работы по 
административным вопросам. В соответствии со статьей 2 Статута 
Административного трибунала Совета Европы в случае отставки, 
президент трибунала заменяется заместителем судьи, который так
же назначается ЕСпч. Судьи занимают свои должности в течение 
трех лет с возможностью их переизбрания на должность. В случае 
смерти или отставки судьи либо заместителя судьи в течении трех
летнего срока, на который они были назначены, ЕСпч или Комитет 
Министров, в зависимости от обстоятельств, могут назначить им 
замену на срок, который остался предшественнику (п. 5 ст. 1 Ста
тута Административного трибунала) [2]. Судьи и помощники судей 
остаются на своем посту, пока они не будут заменены, но только 
на срок не более одного года. В соответствии с пунктом 6 статьи 
1 Статута Административного трибунала Совета Европы судьи или 
помощники судьи, который исполняет свои обязанности в соответ
ствии с настоящим пунктом, в случае необходимости, могут быть 
назначены по жребию. Судья или дополнительный судья, которые 
стали или остаются на должности в соответствии с пунктом 6 на
стоящей статьи, продолжают вести дело на любой стадии устной 
процедуры, которая началась перед ним. 

Касаемо руководящих должностей, то один из трех судей три
бунала назначается ЕСпч президентом трибунала. В случае его 
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отставки, президент заменяется судьейзаместителем, которого 
также назначает ЕСпч.

члены Административного трибунала Совета Европы по сво
ему статусу не могут быть работниками Совета Европы [2]. 

Судьи Административного трибунала Совета Европы 
выполняют свои обязанности в условиях полной независимости; 
«они не могут получать никаких инструкций» [2]. На протяжении 
исполнения ими своих обязанностей, они не могут выполнять функ
ции, несовместимые с требованиями независимости, беспристраст
ности и свободы, которые являются неотделимыми от их мандата.

В соответствии со статьей 2 Внутреннего регламента Адми
нистративного трибунала Совета Европы президент трибунала 
выполняет обязанности, возложенные на него положением о слу
жащих, Статутом трибунала и Внутренним регламентом. В част
ности: 

– он руководит работой Трибунала и его Секретариата;
– он возглавляет судебные слушания в Трибунале;
– он представляет Трибунал по вопросам административно

го порядка [1].
правовые основы деятельности канцелярии Административ

ного трибунала Совета Европы закреплены в статье 14 Статута Ад
министративного трибунала Совета, а также в главе II (статьи 36) 
Внутреннего регламента трибунала. Так, генеральный Секретарь 
принимает все необходимые административные меры по функци
онированию Трибунала. генеральный Секретарь после консуль
тации с президентом Трибунала назначает судебного секретаря и 
заместителя судебного секретаря Трибунала. при осуществлении 
своих функций они подчиняются исключительно власти Трибу
нала. Судебный секретарь Административного трибунала Совета 
Европы является ответственным за деятельность канцелярии, под 
руководством президента. В частности он выполняет следующие 
функции:

– он помогает Трибуналу и его членам в выполнении ими 
своих обязанностей;

– он выступает интермедиатором во всех коммуникациях 
сделанных Трибуналом или адресованных ему;

– он имеет право опеки над архивами Трибунала [1].
Судебный секретарь Трибунала также содержит в канцелярии 

реестр, в который вписывает дату регистрации каждой жалобы. 
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Судебный секретарь направляет решения Трибунала гене
ральному Секретарю для публикации в соответствии с пунктом 
4 статьи 12 Статута Трибунала, который гласит, что «решение Три
бунала должно быть опубликовано в полном объеме генеральным 
Секретарем» [2].

Иногда помимо административной работы, включающей 
участие в рассмотрении судебных дел, у канцелярий и секретари
атов международных административных трибуналов есть также и 
другие функции, как, например, у канцелярии Административно
го трибунала Совета Европы.

процедура рассмотрения споров в Административном три
бунале Совета Европы регулируется статьями 5961 положения о 
служащих Совета Европы, Статутом и Внутренним регламентом 
Административного трибунала.

Административный трибунал Совета Европы рассматривает 
дело по существу следующим своим составом: один президент 
или его заместитель, два судьи или их заместители и судебный се
кретарь или его заместитель.

Если дело касается отсрочки исполнения акта администра
тивного порядка (оспариваемого акта), то в состав Трибунала вхо
дят президент или его заместитель и судебный секретарь или его 
заместитель [3].

Категории лиц, которые имеют право подать жалобу в 
Административный трибунал Совета Европы указаны в пункте 1 и 
8 статьи 59 положения о служащих, ими являются:

a) бывшие сотрудники Совета Европы;
b) обладающие таким правом сотрудники и бывшие сотруд

ники Совета Европы, в течение двух лет с даты оспариваемого 
акта; в случае индивидуального уведомления, срок в тридцать 
дней является приемлемым;

c) Комитет по персоналу, при условии, что жалоба либо на
правлена против акта, который ему адресован, либо против акта, 
который непосредственно влияет на прерогативы возложенные на 
него положением о служащих;

d) сотрудники и внешние кандидаты, допущенные Советом к 
принятию участия в испытаниях в конкурсе набора, при условии, 
что жалоба основана на неправильности проведения испытаний 
конкурса [2].
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Внешний кандидат, принимавший участие в конкурсе набора, 
имеет право пожаловаться на нарушения в проведении этого кон
курса в соответствии с пунктом 8 (d) статьи 59 положения о слу
жащих Совета Европы. Однако следует отметить, что существуют 
отличия между внешними и внутренними кандидатами. На самом 
деле, они не имеют одинаковой гарантии в оспариваемой жалобе, в 
той мере, где сотрудник Совета Европы, участвующий в процедуре 
внешнего набора может всегда полагаться на формулировку пунк
та 1 статьи 59, чтобы ввести свою претензию. Это неравенство не 
может быть устранено за счёт снижения законных прав сотрудни
ков, но за счёт предпринятия активных действий по обеспечению 
«права на суд» каждого, кто считается жертвой акта администра
тивного порядка, отрицательно сказывающийся на нём.

В рамках пункта 6 (с) статьи 59 положения о служащих Со
вета Европы Комитет по персоналу может подать административ
ную претензию, если последняя направлена против акта, который 
адресован Комитету по персоналу или против акта, который на
прямую затрагивает прерогативы, которые на него возложены по
ложением о служащих. Это может быть в случае, когда есть про
тиворечие положению о служащих Совета Европы или адаптация 
административной практики, противоречащая приказу № 821 – 
Условия найма и набора временного персонала, без предваритель
ной консультации Комитета по персоналу, консультация предусмо
трена пунктом 3 статьи 5 приложения 1 положения о служащих. 
Или, якобы незаконное назначение коголибо не подтверждается 
прямым интересом в рамках статьи 59 положения о служащих Со
вета Европы. 

представление интересов заявителя в Административном три
бунале Совета Европы через адвоката не является обязательным, 
но большинство заявителей пользуются их помощью. Если же 
интересы заявителя представляются сотрудником Организации, 
последний уполномочен выполнять эту роль в пределах своих 
служебных обязанностей. Не существует чисто юридической по
мощи в спорах [4, c. 953]. 

Сам процесс перед Трибуналом является состязательным и 
публичным. В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Статута Адми
нистративного трибунала Совета Европы судебные заседания в 
Трибунале являются публичными, если Трибунал не примет иное 
решение [2]. Местом судебных заседаний Административного три
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бунала Совета Европы является город Страсбург, о чём гласит ста
тья 7 Внутреннего регламента [1]. Но иногда Трибунал, если счита
ет это необходимым, может осуществлять свои функции в других 
местах на территории государствчленов Совета Европы.

Как гласят статья 6 Статута Административного трибунала 
Совета Европы и статья 11 Внутреннего регламента официальными 
языками Трибунала являются французский и английский. 

Срок на подачу жалобы ограничен положениями статутов 
административных трибуналов международных организаций 
временным периодом, который исчисляется со дня принятия окон
чательного административного решения по спору. Так, статья 
59 положения о служащих Совета Европы предусматривает следу
ющий порядок процедуры подачи административной жалобы. Со
трудник или сотрудница Совета Европы может внести генераль
ному Секретарю запрос, прося его принять решение либо меру, 
которые генеральный Секретарь должен принять в связи с этим 
запросом. В случае если генеральный Секретарь не отвечает на за
прос сотрудника в течение шестидесяти дней, тогда это молчание 
подразумевает отказ. запрос должен быть в письменной форме и по
даваться через директора по персоналу (le Directeur des ressources 
humaines). Срок в шестьдесят дней исчисляется с даты получения 
запроса генеральным Секретарём, который должен подтвердить 
получение. Сотрудник Совета Европы, который обладает прямым 
интересом может внести генеральному Секретарю претензию на 
акт административного порядка, за исключением любого вопро
са, касающегося процедуры внешнего набора. Следует отметить, 
что в пункте 2 статьи 59 положения о служащих Совета Европы 
раскрыто понятие «акта административного порядка». под ним 
подразумевают любое решение или меру индивидуального или 
общего характера, принятую генеральным Секретарём или иным 
должностным лицом, которое действует по его делегированию.

жалоба должна быть в письменной форме и подаваться через 
директора по персоналу в следующие сроки:

 – в течение тридцати дней, этот срок исчисляется с даты опу
бликования акта, если речь идёт о мере общего характера, или

– в течение тридцати дней, этот срок исчисляется с даты уве
домления об акте, если речь идёт о мере индивидуального характера;
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– в случае, когда этот акт не был не опубликован, не уведом
лён, в течение тридцати дней, когда заявителю стало известно о 
таком акте;

– в течение тридцати дней с даты подразумеваемого реше
ния об отказе, предусмотренного в пункте 1 статьи 59 положения 
о служащих Совета Европы [2].

директор по персоналу подтверждает получение жалобы. 
В исключительных случаях и по должным образом обоснованным 
причинам, генеральный Секретарь может признать допустимой 
жалобу, поданную после истечения установленных сроков.

генеральный Секретарь Совета Европы в соответствии с пунк
том 4 статьи 59 положения о служащих выносит решение по жало
бе как можно скорее и не позднее, чем через тридцать дней со дня 
её получения. Этим мотивированным решением генеральный Се
кретарь уведомляет заявителя. Если, несмотря на это требование, 
генеральный Секретарь не отвечает заявителю в установленный 
срок, это отсутствие ответа, по сути, является подразумеваемым 
решением об отклонении жалобы. 

Также, по инициативе генерального Секретаря или же, когда 
сотрудник в своей жалобе запрашивает об этом, жалоба представ
ляется в Консультативный комитет по спорам Совета Европы (le 
Comité consultatif du Contentieux). последний располагает сроком 
в 1 год с даты представления ему жалобы, чтобы сформулировать 
своё мнение. после получения мнения Консультативного комите
та по спорам генеральный Секретарь в течение тридцати дней до
лжен принять решение по жалобе.

Если рекомендации Консультативного комитета по спорам 
поддерживают представленное заявление, в таком случае подан
ное в Административный трибунал заявление принимается после 
того, как генеральный Секретарь, отклонил рекомендации; не при
нял никакого решения в течение тридцати дней после сообщения 
ему заключения; не выполнил рекомендаций в течение тридцати 
дней после сообщения ему заключения. 

Консультативный комитет по спорам состоит из 4 служащих, 
2 из которых назначаются генеральным Секретарём и 2 служа
щих избираются персоналом в соответствии с теми же условия
ми, что предусмотрены для выборов в Комитет по персоналу. 
Консультативный комитет по спорам осуществляет свою деятель
ность в условиях полной независимости.
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Консультативный комитет по спорам Совета Европы форму
лирует своё мотивированное мнение на основе соображений за
конности и любых других соответствующих факторов. Также, в 
случае необходимости, он консультируется с заинтересованными 
сторонами дела. генеральный Секретарь своим приказом устанав
ливает правила процедуры в Консультативном комитете по спо
рам. Как известно, Административный трибунал Совета Европы 
уполномочен также принимать к рассмотрению иски, поданные 
против Управляющего Банка Развития Совета Европы. В этом слу
чае, Консультативный комитет по спорам, при рассмотрении дел, 
касающихся сотрудника Банка Развития Совета Европы, включает 
в свой состав два сотрудника Банка Развития, один из которых на
значается Управляющим Банка, а другой избирается его персона
лом в соответствии с теми же условиями, которые предусмотрены 
для выборов в Комитет по персоналу. Эти два члена заменяют 
соответственно в составе Консультативного комитета по спорам 
второго члена, который назначается генеральным Секретарём, и 
второго члена, который избирается персоналом Совета Европы [2].

жалоба не имеет приостанавливающего действия. Тем не 
менее, в соответствии с пунктом 9 статьи 59 и пунктом 4 статьи 
60 положения о служащих Совета Европы, заявитель может об
ратиться к президенту Административного Трибунала с заявле
нием, копия которого направляется генеральному Секретарю, о 
предоставлении отсрочки в исполнении оспариваемого акта, если 
это исполнение может привести к «серьёзному тяжело возобнови
мому ущербу». Вопрос о предоставление отсрочки решается пре
зидентом Административного трибунала Совета Европы, прини
мая во внимание интересы заявителя и Организации и анализируя 
каждый аргумент, связанный с обоснованностью и законностью 
дела. генеральный Секретарь должен, за исключением должным 
образом обоснованных мотивов, приостановить исполнение акта, 
до тех пор, пока президент Административного Трибунала не 
примет, в соответствии со Статутом Трибунала, решение в ответ 
на запрос. 

Следует отметить, что жалоба в Административный трибу
нал Совета Европы подается в определенной форме (пункт 3 ста
тьи 16 Внутреннего регламента), пример которой содержится в 
приложении, которое является неотъемлемой частью Внутреннего 
регламента и, как правило, следует за «un mémoire ampliatif» [4, 
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c. 953]. В жалобе определяется, в соответствии со статьёй 7 Ста
тута Административного трибунала Совета Европы, предмет спо
ра, излагаются факты и доводы, которые сопровождаются всеми 
подтверждающими документами. жалоба представляется в двух 
экземплярах под расписку или направляется заказным письмом 
секретарю Трибунала. А судебный секретарь в свою очередь неза
медлительно направляет копию жалобы президенту и копию гене
ральному Секретарю. генеральный Секретарь затем приглашается 
для того, чтобы внести на рассмотрение свои наблюдения относи
тельно жалобы. президент Трибунала устанавливает срок, в тече
ние которого генеральный Секретарь должен предоставить свои 
письменные замечания, к которым будут прикреплены все под
тверждающие документы, которые не были представлены заяви
телем. замечания генерального секретаря должны быть доведены 
до заявителя. президент определяет заявителю срок, чтобы он мог 
представить свои замечания в ответ. заявитель имеет возможность 
ответить на это путем «un mémoire en réplique». президент может 
просить стороны предоставить дополнительную информацию, 
которую он считает полезной для проведения судебного разбира
тельства [4, c. 953]. 

И так, в соответствии со статьёй 60 положения о служащих 
Совета Европы в случае явного отказа, полного или частично
го, или подразумеваемого отказа от иска, заявитель может обра
титься с иском в Административный трибунал Совета Европы, 
учреждённый Комитетом Министров. Административный три
бунал после установления фактов, принимает решение на основа
нии права. В спорах финансового характера, он имеет неограни
ченную компетенцию. В других спорах, он может аннулировать 
оспариваемый акт. Административный трибунал также может об
язать Совет Европы выплатить заявителю компенсацию за ущерб, 
который был причинён оспариваемым актом [2]. 

жалоба должна быть подана в Административный трибу
нал Совета Европы в письменной форме в срок шестидесяти дней, 
который исчисляется с даты уведомления о решении генерально
го Секретаря по данному требованию или по истечению сроков, 
указанных в пункте 3 статьи 59 положения о служащих.

Во время рассмотрения жалобы генеральный Секретарь до
лжен избегать принятия в отношении заявителя какойлибо новой 
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меры, которая, в случае, если жалоба будет признана обоснован
ной, сделает невозможным восстановление ущерба [4, c. 956].

В соответствии со статьёй 23 Внутреннего регламента Сове
та Европы стороны могут информировать Трибунал письменно об 
отмене устной стадии судебного разбирательства. В свою очередь, 
статья 25 Внутреннего регламента Совета Европы предусматрива
ет возможность Трибунала по собственной инициативе, либо по за
просу одной из сторон, решить заслушать свидетеля или эксперта, 
также как и любое другое лицо, мнение и суждения которого будут 
полезными в судебных слушаниях. 

В статье 10 Внутреннего регламента Совета Европы за
креплено, что обсуждения в Трибунале проходят за закрытыми 
дверьми и являются конфиденциальными. Трибунал, в общем, 
принимает решение в течение трёхчетырёх месяцев после даты 
судебного заседания. В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Вну
треннего регламента решения Трибунала подписываются прези
дентом и судебным секретарём. Решения, как правило, содержат 
краткое изложение фактов, краткое резюмирование аргументов, 
предоставленных сторонами, правовые основания решения, без 
указания были ли они приняты единогласно или нет. В статье 
36 Внутреннего регламента закреплено, что оригинал любого ре
шения хранится в архивах канцелярии трибунала. Копия же реше
ния направляется судебным секретарём каждой из сторон [1]. 

В статье 11 Статута Административного трибунала Совета 
Европы закреплено, что Трибунал может, если он считает жалобу 
очень затратной, вынести решение о возмещении заявителем всех 
или части расходов [2]. Но Трибуналу еще никогда не приходилось 
применять на практике это положение своего Статута [3, c. 955]. 
Если Административный трибунал признал жалобу обоснованной, 
он может принять решение, чтобы Совет Европы возместил на ра
зумной основе оправданные расходы, понесённые заявителем, при
нимая во внимание природу и важность спора. Как указано в пунк
те 3 статьи 11 Статута в случае, когда Трибунал отклонил жалобу, 
он может, если посчитает, что исключительные обстоятельства 
требуют такой меры, принять решение о том, чтобы Совет Европы 
возместил все или часть оправданных расходов, понесённых заяви
телем. Трибунал должен указать исключительные обстоятельства, 
на которых основывается решение. Также Административный 
трибунал Совета Европы может принять решение, чтобы Со
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вет Европы возместил обоснованные транспортные и суточные 
расходы, понесённые свидетелями, которые были заслушаны, в 
рамках стандартов, применяемых к сотрудникам на служебные ко
мандировки. 

Решения Административного трибунала Совета Европы 
провозглашаются на открытом судебном заседании и, в соответ
ствии с пунктом 6 статьи 60 положения о служащих, являются 
обязательными для сторон с момента их провозглашения. В ста
тье 12 Статута Административного трибунала закреплено, что 
решения Трибунала провозглашаются большинством голосов и 
они мотивированы. Также решения не подлежат обжалованию. 
В случае технической ошибки в решении, она может быть исправ
лена либо президентом по долгу службы, либо по просьбе одной 
из сторон. Копия решения передаётся каждой из сторон, ориги
нал остаётся в архивах Канцелярии Трибунала. Решение Трибу
нала должно быть опубликовано в полном объёме генеральным 
Секретарём [2]. 

генеральный Секретарь информирует Трибунал в течение 
тридцати дней с даты исполнения решения последнего. пункт 
7 статьи 60 положения о служащих Совета Европы гласит, что 
«если генеральный Секретарь считает, что выполнение решения 
об аннулировании акта может создать серьёзные внутренние труд
ности для Совета Европы, он излагает это в аргументированном 
мнении Трибуналу. Если Трибунал признаёт доводы, приведённые 
генеральным Секретарём, он определяет сумму компенсации, 
которая подлежит выплате заявителю». Но, эта мера, предусмот
ренная данной статьёй, носит исключительный характер. Необхо
димо отметить, что все сроки, упомянутые в статьях 59 и 60 по
ложения о служащих Совета Европы, отсчитываются с полуночи.  
первым днём каждого срока является тот день, который определён 
в соответствующем положении. В исчисление срока учитывают 
субботы, воскресенья и официальные государственные праздники. 
Тем не менее, в случае, если последний день срока приходится на 
субботу, воскресенье или официальный государственный празд
ник, то срок продлевается таким образом, чтобы включить в него 
первый рабочий день, который следует после субботы, воскресе
нья или официального государственного праздника.

Внутренним регламентом Административного трибунала Со
вета Европы, в частности его статьёй 20, предусмотрено, что три
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бунал может изъять жалобу из списка подлежащих рассмотрению 
дел в следующих случаях:

– когда заявитель заявляет, что он сам желает отозвать свою 
жалобу; и

– если обстоятельства, в частности неспособность заявите
ля предоставить запрашиваемую информацию или несоблюдение 
установленных сроков, приводят к выводу, что он не намерен до
биваться рассмотрения своей жалобы. 

Если жалоба признана недопустимой в соответствии со 
статьёй 5 Статута Административного трибунала Совета Европы, 
то она также изымается из списка дел, которые подлежат рассмо
трению. Но, вместе с тем, Административный трибунал может 
принять решение восстановить жалобу в списке подлежащих расс
мотрению, если сочтёт, что это оправдано сложившимися обстоя
тельствами [1].

Образованный по решению высшего (руководящего) органа 
Совета Европы – Комитета Министров, Административный три
бунал действует в качестве его постоянного судебного органа, ра
ботающего в соответствии с заранее определённым порядком су
допроизводства. претензия или жалоба, поданная на рассмотрение 
в Административный трибунал Совета Европы, как правило, всег
да направлена против акта административного порядка, который 
затрагивает заявителя негативным образом. Ответчиком в споре 
всегда выступает международная организация – Совет Европы, 
в лице генерального Секретаря или же, если жалоба подана про
тив Банка развития Совета Европы, в лице Управляющего этого 
Банка. заявителем же выступает служащий данной организации. 
Решения трибунала носят окончательный характер и обжалова
нию не подлежат. положение о служащих Совета Европы, Статут 
и Внутренний регламент Административного трибунала не пред
усматривают возможности пересмотра его решений какойлибо 
вышестоящей судебной инстанцией.

Административный трибунал Совета Европы является специа
лизированным международным судебным учреждением, деятель
ность которого носит узкоспециальный характер. Очевидно, что 
создание и существование Административного трибунала Совета 
Европы, чьей основной функцией является контроль над закон
ностью административных решений организации, принимаемых 
в отношении её сотрудников, которые по своему статусу явля
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ются международными гражданскими служащими, является 
закономерным и положительным явлением. Административный 
трибунал Совета Европы является эффективно действующим 
механизмом в осуществлении гарантии прав служащих Совета 
Европы, в частности служащих Европейского суда по правам чело
века, на судебную защиту.
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юрисдикції щодо злочину геноциду в міжнародному договірному і звичаєво
му праві. Аналізуються чинні положення Конвенції про запобігання злочину 
геноциду та покарання за нього від 9 грудня 1948 р. і процес підготовки і узго
дження остаточного тексту Конвенції. На прикладі рішення Європейського 
суду з прав людини у справі Нікола йоргіч проти Німеччини досліджується 
поступова зміна підходу в сучасному міжнародному праві щодо застосовності 
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універсальної юрисдикції для проведення судових процесів національними 
судами за скоєння злочину геноциду.

Ключові слова: геноцид, Конвенція про запобігання злочину геноциду та 
покарання за нього, універсальна юрисдикція, Європейський суд з прав лю
дини.

Аннотация
Гайдей Е. Н. Наказание преступления геноцида на основании универ-

сальной юрисдикции: дело Йоргич против Германии. – Статья.
В статье рассматривается состояние регулирования применения универ

сальной юрисдикции за преступление геноцида в международном договор
ном и обычном праве. Анализируются действующие положения Конвенции 
о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 
1948 г. и процесс подготовки и согласования окончательного текста Конвен
ции. На примере решения Европейского суда по правам человека в деле Ни
кола йоргич против германии исследуется постепенная смена подхода в со
временном международном праве относительно применения универсальной 
юрисдикции для проведения судебных процессов национальными судами за 
совершение преступления геноцида.

Ключевые слова: геноцид, Конвенция о предотвращении преступления ге
ноцида и наказании за него, универсальная юрисдикция, Европейский суд по 
правам человека.

Summary
Gaidei K. M. Prosecution of the Crime of Genocide on the Ground of Univer-

sal Jurisdiction: Case of Jorgic v. Germany. – Article.
The extent of regulation of universal jurisdiction application over the crime of 

genocide in the international treaty and customary law is considered in the article. 
Provisions of the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of genocide and the process of preparation and approval of the final text of the Con
vention are analyzed. The example of the European Court of Human Rights Deci
sion in the Case of Jorgic v. germany is shown in order to illustrate the gradual shift 
of the approach in contemporary international law to the applicability of universal 
jurisdiction in national trials for the crime of genocide.

Keywords: genocide, Convention on the Prevention and Punishment of the Crime 
of genocide, universal jurisdiction, European Court of Human Rights.

«злочин без імені», за словами У. черчіля, отримав власну 
назву завдяки видатному вченому в галузі міжнародного права 
Р. лемкіну, який в своїй книзі «правління держав Осі в окупованій 
Європі» (англ. «Axis Rule In Occupied Europe: laws Of Occupation, 
Analysis Of government, Proposals For Redress»), що вийшла друком 
наприкінці 1944 р., вперше запропонував термін «геноцид». по
дальший розвиток категорія злочину геноциду отримала спочатку 
в резолюції генеральної Асамблеї ООН 96 (І) від 11 грудня 1946 р., 



231

потім – у Конвенції про запобігання злочину геноциду та покаран
ня за нього від 9 грудня 1948 р., яка набула чинності 12 січня 1951 р. 
поняття геноциду і визначення складу відповідного міжнародного 
злочину також міститься на сьогодні у ст. 4 Статуту Міжнародного 
кримінального трибуналу щодо колишньої югославії, у ст. 2 Ста
туту Міжнародного кримінального трибуналу по Руанді, а також 
у ст. 6 чинного Статуту Міжнародного кримінального суду. Наразі 
авторитетні вчені і дослідники питань міжнародного права і між
народного кримінального права підтверджують природу заборони 
скоєння злочину геноциду – у якості норми jus cogens [1, c. 68; 2, 
с. 371], а зобов’язання попереджувати і карати злочин геноциду – 
зобов’язання erga omnes [1, c. 68; 3, с. 88]. хоча категорія універ
сальної юрисдикції, норми jus cogens і зобов’язання erga omnes є 
близькими, вони не є взаємозалежними [3, с. 88]. Тому порушен
ня заборони скоєння злочину геноциду, яка є нормою jus cogens і 
зобов’язанням erga omnes, не призводить до автоматичного висно
вку про застосовність універсальної юрисдикції у випадку переслі
дування відповідальних за злочин геноциду. Відповідно, виникає 
питання, як діюче міжнародне договірне і звичаєве право регулює 
застосовність універсальної юрисдикції щодо злочину геноциду. 

перш за все, слід звернутися до тексту Конвенції проти ге
ноциду 1948 р., а саме ст. vI, присвяченої питанням юрисдикції. 
Ст.  vI Конвенції встановлює територіальну юрисдикцію держави, 
де було скоєно злочин геноциду, і юрисдикцію міжнародного кри
мінального суду, який у 1948 р. існував лише в проекті. Не зважа
ючи на те, що в кінцевому варіанті тексту Конвенції застосування 
універсальної юрисдикції щодо злочину геноциду не передбачено, 
цікавим є дослідження travaux préparatoires цієї Конвенції. дійсно, 
було висунуто декілька пропозицій щодо включення положень 
про універсальну юрисдикції до тексту Конвенції проти геноци
ду: перша містилася у проекті генерального секретаря ООН, який 
слугував відправною точкою підготовки власне самих статей Кон
венції, друга пропозиція походила від делегації Ірану [4, c. 5960]. 
Обидві пропозиції різнилися за своєю суттю. У проекті генераль
ного секретаря ООН у ст. 7 універсальна юрисдикція передбачала
ся в якості обов’язкової за Конвенцією, яка однак не виключала б 
можливості застосування інших принципів юрисдикції і розгляд 
справ про скоєння злочину геноциду міжнародним судом [5, с. 217]. 
Така позиція ґрунтувалася на положеннях резолюції генеральної 
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Асамблеї ООН 96 (І), згідно з якою покарання за злочин геноциду є 
питанням міжнародного значення [6]. позиція Ірану зазнавала пев
них змін з часом. Спершу пропонувалося включити положення про 
універсальну юрисдикцію до тексту Конвенції замість положень 
про юрисдикцію міжнародного суду, ідею про створення остан
нього Іран не підтримував. другою варіацією стала пропозиція 
встановити застосовність універсальної юрисдикції але не в якості 
зобов’язання – а права. Нарешті, останньою ініціативою Ірану ста
ла позиція, згідно з якою територіальна юрисдикція повинна бути 
визнана першочерговою відповідно до Конвенції, а універсальна 
юрисдикція може бути передбачена як додаткова, або «субсиді
арна» юрисдикція [5, с. 1975]. як справедливо зауважують деякі 
дослідники, різниця цих двох ідей щодо включення положень про 
універсальну юрисдикцію до тексту Конвенції переконливо свід
чить про (хоча і часткову) підтримку застосовності універсальної 
юрисдикції щодо злочину геноциду як прихильниками лібераль
ного підходу до врегулювання питань юрисдикції в міжнародному 
кримінальному праві, тобто тими, хто заохочував ідею створення 
міжнародного кримінального суду, так і консервативними послі
довниками традиційних правил встановлення юрисдикції, тобто 
тими, хто віддавав перевагу, в першу чергу, територіальній юрис
дикції держав [4, c. 60]. 

Тим не менш залишається фактом, що жодна з пропозицій 
щодо передбачення застосування універсальної юрисдикції в 
тексті Конвенції проти геноциду 1948 р. не була підтримана до
статньою кількістю голосів і не була включена до остаточного 
варіанту міжнародного договору. головними аргументами проти 
універсальної юрисдикції стали, поперше, занепокоєння щодо ри
зику проведення політичномотивованих судових процесів через 
різницю ідеологій в певних державах, що могло призвести до по
рушення принципу неупередженості і справедливості суду (напри
клад, зауваження делегації Франції [5, с. 817818]); подруге, стур
бованість щодо застосування універсальної юрисдикції як засобу 
втручання у внутрішні справи держави, відповідно – порушення 
її суверенітету (особливо твердо такого погляду притримувався 
СРСР [5, с. 777]). Слід зазначити, що не зважаючи на відсутність 
прямого посилання на принцип універсальної юрисдикції, текст 
Конвенції 1948 р. різними авторами і досі тлумачиться порізному. 
Багато вчених в результаті аналізу travaux préparatoires Конвенції 



233

1948 р. доходять висновку, що на момент її прийняття застосов
ність універсальної юрисдикції в контексті злочину геноциду не 
була загально визнаною [7, с. 52; 8, c. 426]. Однак подальший роз
виток міжнародного права, зокрема еволюція міжнародного зви
чаєвого права, судової практики міжнародних судових установ і 
національних судів, свідчить про зміну сучасного підходу до пи
тання застосовності універсальної юрисдикції щодо злочину гено
циду порівняно з 1948 р. Так, наприклад, суддя лаутерпахт в осо
бливій думці у справі Міжнародного суду ООН про застосування 
Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 
зазначає, що стаття І Конвенції встановлює «обов’язок карати» ге
ноцид і має на меті дозволити державам передбачати універсальну 
юрисдикцію за злочин геноциду в межах їх національного законо
давства [9, para 110]. доречною ілюстрацією відповідного розвитку 
судової практики національних судів держав і практики регіональ
ного міжнародного суду, саме Європейського суду з прав людини, 
слугує справа Ніколи йоргіча.

Боснійський серб Нікола йоргіч був лідером воєнізованого 
угрупування, яке приймало участь у терористичних актах проти 
мусульманського населення – злочинах, які вчинялися за підтрим
ки сербських правителів і мали на меті сприяння їхній політиці 
«етнічної чистки» [10, с. 30]. Серед іншого, Нікола йоргіч брав 
участь у розстрілі 22 мешканців грабська і жорстокому поводжен
ні з 4050 мешканцями Севарліє. Він був резидентом Німеччини з 
1969 р. по 1992 р. за причетність до скоєння геноциду в Боснії Ні
кола йоргіч був засуджений до довічного позбавлення волі Вищим 
земельним судом дюссельдорфу в 1997 р. після того, як 30 квітня 
1999 р. його апеляція на обвинувальний вирок була відхилена Вер
ховним судом Німеччини (нім. Bundesgerichtshof, BgH), він звер
нувся із заявою до Європейського суду з прав людини. йоргіч дово
див, що німецькі суди не мали юрисдикції для звинувачення його 
в геноциді, у зв’язку з чим він заявляв про порушення його права 
на справедливий суд (ст. 6 Європейської конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод) і про те, що його звинувачення 
у геноциді порушує принцип законності (ч. 1 ст. 7 Європейської 
конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) че
рез те, що розширювальне тлумачення злочину геноциду, до якого 
вдалися німецькі національні суди, є безпідставним за чинним ні
мецьким і публічним міжнародним правом. Таким чином, одним з 
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питань, на яке потрібно було відповісти судові в Страсбурзі, було, 
чи наділені – відповідно до діючого національного кримінального 
права Німеччини і публічного міжнародного права – німецькі суди 
юрисдикцією над особою, яка не належить до громадянства Німеч
чини, яка при цьому скоїла злочини поза територією Німеччини і 
проти негромадян Німеччини, і відповідь була – так [11]. 

Обґрунтовуючи висновок, Європейський суд з прав людини 
проаналізував наступні положення на предмет врегулювання за
стосовності універсальної юрисдикції щодо злочину геноциду: 
поперше, текст ст. ст. І, vI Конвенції проти геноциду 1948 р.; по
друге, відповідні статутні положення і практику Міжнародного 
кримінального трибуналу щодо колишньої югославії; потретє, 
положення національного законодавства і судову практику націо
нальних судів державучасниць Європейської конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод. Відносно практики Між
народного трибуналу щодо колишньої югославії ЄСпл зробив 
посилання на дві справи, в обох з яких прямо зазначено, що уні
версальна юрисдикція є на сьогодні визнаною щодо міжнародних 
злочинів (Рішення Апеляційної палати Трибуналу у справі Тадіча 
№ ІТ94І від 2 жовтня 1995 р., § 62; Рішення Судової палати Трибу
налу у справі Фурунджия (Furundžija) № IT9517/1T від 10 грудня 
1998 р., § 156). звертаючись до аналізу законодавства інших держав
учасниць Європейської конвенції про захист прав людини, ЄСпл 
зазначає на закріпленні застосовності універсальної юрисдикції 
щодо злочину геноциду у кримінальному законодавстві таких дер
жав, як Іспанія, Франція, Фінляндія, Італія, латвія, люксембург, 
Нідерланди (з 2003 р.), Росія, Словаччина, чехія, Угорщина. Суд 
також окремо зазначив, що універсальну юрисдикцію щодо гено
циду не встановлено в законодавстві Сполученого Королівства. На 
додаток до аналізу національного законодавства, ЄСпл відзначив і 
судову практику національних судів окремих країн, власне досвід 
іспанських судів у переслідуванні осіб, відповідальних за скоєння 
геноциду, на підставі універсальної юрисдикції, цитуючи справу 
колишнього чилійського лідера А. піночета [12, §§ 4855]. 

Суд вирішив, що німецькі суди законно встановили юрисдик
цію стосовно справи Н. йоргіча у повній відповідності до чинного 
(принаймні на той момент) Кримінального кодексу Німеччини [12, 
§ 66]. Більший інтерес становить наступна правова позиція Суду: 
яким чином ЄСпл аргументував відповідь на питання – чи діяли 



235

німецькі суди, встановлюючи юрисдикцію у цій справі, в межах 
застосовуваного в Німеччині публічного міжнародного права. Від 
Суду вимагалося вирішити, наскільки відповідає чинному публіч
ному міжнародному праву розширювальне тлумачення німецьки
ми судами ст. vI Конвенції проти геноциду 1948 р. Суди Німеччи
ни доводили, що в ст. vI Конвенції 1948 р. встановлено обов’язок 
судів, названих в тексті статті, судити підозрюваних у скоєнні ге
ноциду, що однак не забороняє проведення судових процесів за зло
чин геноциду іншими національними судами. Європейський суд з 
прав людини, зазначаючи, що відповідно до ст. І Конвенції проти 
геноциду 1948 р., договірні сторони беруть на себе зобов’язання 
erga omnes попереджати і карати злочин геноциду, заборона якого 
є нормою jus cogens, визнав переконливими доводи Німеччини про 
те, що мета Конвенції 1948 р. не виключає можливості судового 
переслідування відповідальних за скоєння геноциду осіб на під
ставі універсальної юрисдикції. Визнаючи таке тлумачення поло
жень Конвенції 1948 р. обґрунтованим і недвозначним та таким, 
що відповідає меті Конвенції 1948 р., ЄСпл використовує вкрай ці
кавий аргумент для виключення необхідності проведення аналізу 
підготовчих документів до прийняття Конвенції проти геноциду. 
Європейський суд вказує на другорядну, субсидіарну роль підго
товчих документів для тлумачення тексту договорів в публічному 
міжнародному праві і підтверджує свою позицію посиланням на ч. 
1 ст. 31 і ст. 32 Віденської конвенції про право міжнародних дого
ворів 1969 р. [12, §§ 6668]. Таке уникнення Європейським судом з 
прав людини аналізу travaux préparatoires Конвенції 1948 р. є свого 
роду латентним підтвердженням того, що, перше, на час узгоджен
ня тексту Конвенції не було підстав для визнання застосовності 
універсальної юрисдикції щодо злочину геноциду; друге, що після 
1948 р. національне законодавство і судова практика національних 
судів різних держав, а також практика, зокрема, Міжнародного 
трибуналу щодо колишньої югославії свідчать про розвиток пу
блічного міжнародного права у сприятливому для універсальної 
юрисдикції напрямку, загалом, і власне про включення злочину ге
ноциду до сфери її дії. У результаті розгляду справи Суд не виявив 
порушень Європейської конвенції про захист прав людини з боку 
Німеччини у справі Н. йоргіча.

Сьогоднішній стан публічного міжнародного права дає змогу 
дійти наступного висновку. Не зважаючи на відсутність відповід
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них положень у договірному міжнародному праві і малочисель
ність прикладів з практики держав, природа злочину геноциду як 
злочину jus cogens дає підстави стверджувати багатьом видатним 
вченим, що універсальна юрисдикція сьогодні принаймні може 
застосовуватися національними судами задля покарання скоєння 
геноциду [13, с. 569; 14, с. 121; 15, § 404]. Тим не менш, для утвер
дження і повноцінного правового оформлення такого переважаю
чого підходу в доктрині необхідна, серед іншого, відповідна судова 
практика держав, заснована на положеннях національного законо
давства і міжнародних договорів [16, c. 5]. Важливість наявності та
кої практики держав важко переоцінити для встановлення існуван
ня міжнародного звичаєвого права, адже підтвердження існування 
норми в opinio juris держав відповідною практикою цих держав має 
вирішальне, ключове значення для остаточного оформлення між
народного звичаєвого права [17, с. 9798]. У випадку зі звичаєвою 
нормою щодо застосування універсальної юрисдикції за скоєння 
злочину геноциду, не зважаючи на його природу jus cogens, наразі 
можна стверджувати лише про розвиток, еволюцію міжнародного 
звичаєвого права у напрямку визнання універсальної юрисдикції 
щодо злочину геноциду. цінною корпускулою такого розвитку є, 
зокрема, і рішення Європейського суду з прав людини у справі 
Н. йоргіча проти Німеччини, у вузькому сенсі, на користь Німеч
чини і, у широкому сенсі, на користь універсального переслідуван
ня і покарання злочину геноциду. 
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У статті вперше у вітчизняній науковій юридичній літературі представле
но результати статистичного дослідження рішень Європейського суду з прав 
людини стосовно України, ухвалених протягом 2008 – 2013 років, в яких при
чиною порушення конвенційних прав людини визнано відсутність або недо
статню ефективність законодавчих правозахисних гарантій. зокрема наведе
но інформацію про питому вагу таких рішень у загальній кількості рішень, 
ухвалених Європейським судом з прав людини у зазначений період; види кон
венційних прав, порушення яких констатовано у досліджених рішеннях; спів
відношення двох згаданих вище основних видів законодавчих правозахисних 
недоліків; деонтологічний статус тих висновків (чи рекомендацій), які випли
вають з таких рішень для правотворчої діяльності в Україні.

Ключові слова: Європейська конвенція про захист прав людини і основопо
ложних свобод; Європейський суд з прав людини; законодавчі правозахисні 
гарантії; законодавчі дефекти. 

Аннотация
Гарасымив О. Ю. Возможности совершенствования национальных 

правозащитных гарантий на основе статистического анализа решений 
Европейского суда по правам человека. – Статья.

В статье впервые в отечественной правовой научной литературе 
представлены результаты статистического исследования решений Европей
ского суда по правам человека, принятых в течение 2008 – 2013 годов по отноше
нию к Украине, в которых причиной нарушения конвенционных прав челове
ка признаны отсутствие либо недостаточная эффективность законодательных 
правозащитных гарантий. В частности приведена информация об удельном 
весе таких решений в общем количестве решений, принятых Европейским 
судом по правам человека в указанный период; видах конвенционных прав, 
нарушение которых констатировано в исследованных решениях Европейско
го суда по правам человека; соотношение двух упомянутых выше основных 
видов законодательных правозащитных дефектов; деонтологический статус 
тех выводов (или рекомендаций), вытекающих из таких решений для право
творческой деятельности в Украине.

 Ключевые слова: Европейская конвенция о защите прав человека 
и основных свобод; Европейский суд по правам человека; законодательные 
правозащитные гарантии; законодательные дефекты.

Summary
Harasymiv O. Y. Possibilities of improving national human rights guarantees 

based on statistical analysis of the European Court on Human Rights 
judgments. – Article.

The article presents the results of a statistical research of the European Court of 
Human Rights decisions in cases against Ukraine approved during 2008 – 2013 years 
in which the absence or lack of legal guarantees of human rights effectiveness has 
been acknowledged as the cause of conventional rights violation at first in the 
domestic scientific legal literature. In particular, information about the proportion 
of such decisions in the total number of decisions taken by the European Court of 
Human Rights in the period; the types of treaty rights violations are stated in the 
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investigated solutions has been given; the ratio of the two abovementioned basic 
types of legal human rights deficiencies; deontological status of conclusions (or 
recommendations) arising from such decisions for lawmaking in Ukraine.

Keywords: European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms; European Court on Human Rights; legislative human rights 
guarantees; legal defects.

Вступ. Ставши у 1997 році членом Ради Європи Україна, взя
ла на себе зобов’язання виконувати рішення Європейського суду 
з прав людини (далі – ЄСпл), відповідно до чого вплив Конвен
ції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Кон
венція) на вітчизняну юридичну практику не зводиться тільки до 
виконання тих його рішень у справах проти України щодо випла
ти державою заявникові справедливої компенсації за порушення 
конвенційного права. цей вплив також знаходить прояв у вжитті 
державою заходів загального характеру (необхідність яких так чи 
інакше випливає, зокрема, з багатьох таких рішень ЄСпл), насам
перед, внесенні відповідних змін у національне законодавство.

як відомо, основну увагу дослідників здебільшого привертає 
вплив Конвенції і практики ЄСпл на правозастосовну діяльність 
в Україні (зокрема праці С. головатого, О. Климовича, п. Рабінови
ча, О. Соловйова, д. Супруна, С. Тимченка, С. Федика, С. Шевчука 
та ін.). Тоді як їхня взаємодія з іншими елементами правової сис
теми, зокрема законодавчою діяльністю, залишається недостатньо 
вивченою. Саме цим, гадаємо, й зумовлюється актуальність дослі
дження, результати якого викладено у цій статті.

Метою статті є виявлення та систематизація тих рішень 
ЄСпл щодо України, в яких він вказує, що причиною порушення 
забезпечуваних Конвенцією прав є певні недоліки національного 
законодавства. 

Критерії відбору та класифікації рішень ЄСПЛ. Насампе
ред потрібно було виокремити ті рішення, в яких вказано на осно
вні недоліки законодавства України у сфері гарантування кон
венційних прав. першим критерієм аналізу рішень ЄСпл, у яких 
висловлюються зауваження щодо зазначених гарантій, було обра
но зміст (сутність) тих прав, які би мали бути ефективно забезпече
ні відповідними законодавчими нормами.

другий із таких критеріїв ґрунтувався на розрізненні двох ви
дів означених недоліків: один торкається тих випадків, коли – з по
гляду ЄСпл – у вітчизняному законодавстві вказано на відсутність 
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норми, спрямованої на забезпечення та захист конвенційних прав; 
а інший – тих випадків, коли існуючі законодавчі гарантії таких 
прав ЄСпл вважає неякісними, неефективними.

І, нарешті, в якості третього критерію послугувала вербальна 
форма вираження, а точніше – деонтологічний статус, тих реко
мендацій ЄСпл з усунення недоліків законодавчих гарантій кон
венційних прав, які випливають із його рішень. за цим критері
єм такі рекомендації розподіляються на два види: 1) прямі (коли 
ЄСпл текстуально формулює положення про наявність потреби 
прийняти чи змінити певний закон, аби покращити юридичне га
рантування права); і 2) непрямі (коли подібної вказівки у рішенні 
ЄСпл немає, але, так чи інакше, зауважено, зазначено, що чинне 
законодавство не дозволяє повноцінно гарантувати, захистити в 
Україні певне конвенційне право).

Отож, відповідно до зазначених критеріїв схарактеризуємо 
стисло основні результати нашого дослідження. при цьому заува
жимо, що його предметом були обрані, ясна річ, лише ті рішення 
ЄСпл (ухвалені ним протягом 2008 – 2013 рр.), у яких державою
відповідачем була Україна і при цьому її було визнано ним поруш
ницею забезпечуваних Конвенцією прав. 

загальна кількість вивчених рішень ЄСпл склала 589. з них 
зауваження саме щодо законодавчих гарантій конвенційних прав 
містились, як виявилось, у 123 рішеннях (що становить 20,9 % від 
загальної кількості опрацьованих рішень). при цьому зазначимо, 
що оскільки у багатьох з них ЄСпл визнавав порушеним не одне, а 
декілька конвенційних прав, то загальна кількість його законодав
чих «претензій» до України може перебільшувати загальну кіль
кість проаналізованих рішень.

Наведені показники дозволяють зробити висновок про те, що 
основна причина порушень прав, передбачених Конвенцією, по
лягає все ж таки у недоліках правозастосовчої діяльності і лише 
1/5 частина таких порушень була викликана, з погляду ЄСпл, пра
возахисними недоліками чинного законодавства, проте цією час
тиною рішень не можна нехтувати, оскільки саме вони вказують 
на прогалини в законодавчих гарантіях конвенційних прав, які по
трібно заповнити для більш повного їх забезпечення або ж на необ
хідність підвищення ефективності вже існуючого законодавства.

за першим критерієм (тобто за змістом порушеного права, 
передбаченого відповідною статтею Конвенції) зазначені ЄСпл 
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недоліки вказаних правозахисних гарантій стосуються таких кон
венційних прав.

1. порушення права на свободу та особисту недоторканність 
(ст. 5 Конвенції) було констатовано у 31 рішенні, що становить 
25,2 % від рішень, в яких було висловлено зауваження щодо не
доліків національного законодавства ЄСпл проти України. при
кладом слугує рішення ЄСпл у справі «Нечипорук і Йонкало про
ти України» (2011), в якому констатується, що практика тримання 
обвинувачених під вартою без конкретного юридичного підґрунтя 
або за відсутності чітких норм, які б регулювали їх ситуацію — в 
результаті чого вони можуть бути позбавлені свободи протягом не
обмеженого часу без дозволу суду — несумісна з принципом юри
дичної визначеності та захисту від свавілля, які червоною ниткою 
проходять через Конвенцію та принцип верховенства права [1].

2. Недостатній захист права власності (ст. 1 першого прото
колу до Конвенції) був виявлений у 23 рішеннях (18,7 %). Так, у 
рішенні ЄСпл у справі «Серявін та інші проти України» (2010) 
вказано на те, що на час розгляду цієї справи не існувало чітких за
конодавчих положень, які були би підставою для припинення прав 
часткової власності заявників на горище їхнього будинку [2].

3. порушення права на справедливий суд (ст. 6 Конвенції) 
ЄСпл виявив у 12 рішеннях проти України (9,7 %). прикладом може 
слугувати рішення у праві «Савіцький проти України» (2012 р.), в 
якому ЄСпл зазначає, що «заявник зазнав труднощів при отри
манні доступу до матеріалів справи. ці труднощі були спричине
ні відсутністю в рамках національного законодавства відповідних 
гарантій. Кримінальнопроцесуальний кодекс (Мається на увазі 
Кримінальнопроцесуальний кодекс України 1960 р. – О. Г.) перед
бачає процедуру доступу потерпілих до матеріалів справи після 
закінчення розслідування за умови, що матеріали справи переда
но до суду для подальшого розгляду (стаття 217 Кодексу). Кодекс 
належним чином не регулює питання такого доступу потерпілого 
або інших причетних осіб на більш ранніх стадіях провадження 
або у разі, якщо матеріали справи не були передані до суду для по
дальшого розгляду. Відповідно заявник не мав належного доступу 
до матеріалів справи і це істотно вплинуло на ефективність про
цесу» [3].

4. Конвенційну заборону катування (ст. 3 Конвенції) ЄСпл 
вважає порушеним у 14 рішеннях проти України (11,4 %). Напри
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клад, рішення у справі «Олексій Михайлович Захаркін проти Укра
їни» (2010 р.) ЄСпл мотивує тим, що обмеження права заявника на 
доступ до матеріалів справи на ранніх стадіях провадження, яке 
стало можливим внаслідок відсутності відповідних гарантій у на
ціональному законодавстві, було непропорційним і не відповіда
ло вимозі ефективного доступу до провадження для цілей статті 
3 Конвенції [4].

5. порушення права на повагу до особистого та сімейного 
життя (ст. 8 Конвенції) ЄСпл констатував у 7 рішеннях (5,7 %). 
Найбільш загально позицію ЄСпл характеризує рішення у справі 
«Сергій Волосюк проти України» (2009 р.), в якому зазначено, що 
«перевірка кореспонденції в’язнів, здійснювана в автоматичному 
режимі на підставі правових норм, які сформульовані в досить за
гальній формі і які надають адміністрації місць позбавлення волі 
широкі дискреційні повноваження у цьому зв’язку, становить прак
тику, яка не відповідає вимогам статті 8 Конвенції» [5].

6. порушення права на свободу вираження поглядів (ст. 
10 Конвенції) було констатовано у 2 рішеннях ЄСпл (1,6 %). Так, 
у рішенні «Редакція газети «Правоє дєло» та Штекель проти 
України» (2010 р.), зокрема зазначено, що «на той час не існувало 
національних нормативних актів стосовно державної реєстрації 
інтернетвидань і що, як стверджував Уряд, закон України «про 
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та інші 
нормативні акти, які регулюють сферу засобів масової інформа
ції в Україні, не містили будьяких положень про статус інтернет
видань або використання інформації, отриманої з Інтернету, а та
кож відсутність на національному рівні достатньої законодавчої 
бази, яка б дозволяла журналістам використовувати отриману з 
інтернету інформацію без остраху наразитися на санкції, серйозно 
перешкоджає пресі відігравати свою роль «сторожового пса сус
пільства». На думку Суду, повне виключення такої інформації зі 
сфери застосування законодавчих гарантій журналістських свобод 
може саме по собі спричинити неправомірне втручання у свободу 
преси, гарантовану статтею 10 Конвенції і отже враховуючи недо
статність у національному законодавстві належних гарантій для 
журналістів, які використовують інформацію, отриману з Інтерне
ту, заявники не могли достатньою мірою передбачати наслідки, до 
яких могла призвести оскаржувана публікація. це дає Судові під
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ставу вважати, що вимогу щодо законності, закріплену в другому 
пункті статті 10 Конвенції, дотримано не було» [6].

по одному рішенню ЄСпл проти України припадає на вияв
лення порушень таких конвенційних прав (кожне рішення стано
вить 0,8 % від загальної кількості тих, в яких висловлено зауважен
ня щодо національного законодавства):

7. права на свободу зібрань та об’єднань (ст. 11 Конвенції), а 
саме рішення у справі «Корецький та інші проти України» (2008 р.) 
вказує на те, що положення закону України «про об’єднання гро
мадян», які регулюють реєстрацію об’єднань громадян, є занадто 
розмитими, щоб бути достатньо «передбачуваними» для зацікав
лених осіб, та надають державним органам занадто широкі межі 
розсуду у вирішенні питання, чи може певне об’єднання бути за
реєстрованим [7];

8. права на подання індивідуальної заяви (ст. 34 Конвенції). 
це рішення у справі «Василь Іващенко проти України» (2012 р.), 
яка стосується надання доступу родичам засудженого до матеріа
лів справи для забезпечення йому можливості звернення до ЄСпл, 
де ЄСпл констатував, що хоча Уряд стверджував, що родичі за
явника могли допомогти йому отримати копії документів, які були 
йому потрібні, він не пояснив процедури, згідно з якою мали діяти 
заявник та, наприклад, його брат, щоб останній міг отримати до
ступ до матеріалів справи заявника [8];

9. права на вільні вибори (ст. 3 першого протоколу до Конвен
ції). У справі «Ковач проти України» (2008 р.) ЄСпл висловив по
зицію, згідно з якою «не існувало жодного законодавчого положен
ня чи національної практики, що пояснювали б, які саме чинники 
можна вважати «іншими обставинами». зокрема, незрозуміло, чи 
слід було вважати «іншими обставинами» ті, які не були перед
бачені статтею 70 (Мається на увазі Закон України «Про вибори 
народних депутатів України» від 18 жовтня 2001 року – О. Г.), і 
чи давало це можливість виборчим комісіям та судам (у разі оскар
ження таких рішень до судів) обійти формулювання статті 70 через 
тлумачення «інших обставин» як таких, що включають обставини, 
передбачені цим положенням. Крім того, у статті 70 перелічено по
дії, виникнення яких під час виборів могло призвести до визнання 
голосування недійсним, тоді як положення статті 72 регулювали 
порядок розгляду протоколів голосування і не мали безпосеред
нього стосунку до таких подій» [9];
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10. права на оскарження у кримінальних справах (стаття 2 
протоколу № 7 до Конвенції). У рішенні у справі «Христов проти 
України» (2009 р.) ЄСпл констатував відсутність ефективної про
цедури оскарження в адміністративних справах, оскільки перегляд 
справи постанови суду про накладення адміністративного стягнен
ня міг ініціюватися або з огляду на протест, внесений прокурором, 
або з огляду на клопотання, подане головою суду вищого рівня. 
Тобто така процедура не була безпосередньо доступною для сторо
ни у справі, оскільки цій стороні дозволялося лише звернутися до 
відповідних посадових осіб з проханням переглянути справу [10]. 

Отже, виходячи з наведених показників можна зробити ви
сновок, що, здавалось би, найгірше забезпечуються законодавчими 
гарантіями права, передбачені ст. 5 і 6 Конвенції та ст. 1 першого 
протоколу до неї. Однак такий висновок був би неточним, оскільки 
він не враховує кількісне співвідношення тих прав, на порушен
ня яких скаржились заявники і які (порушення) були зафіксовані 
у проаналізованих рішеннях ЄСпл (такі показники плануємо ви
явити у подальших дослідженнях).

Крім наведеного, окремо слід звернути увагу на те, що най
більша кількість порушених конвенційних прав за 2008 – 2012 рр. 
була зафіксована ЄСпл щодо права на ефективний засіб юри
дичного захисту (ст. 13 Конвенції) – 53 його рішеннях (43,1 %). 
У зв’язку з цим нагадаємо, що порушення означеного права, зазви
чай, «прив’язуються» ЄСпл до порушення державоювідповідачем 
якогось іншого конвенційного права, для захисту якого з погляду 
ЄСпл забракло ефективних юридичних засобів. Наприклад, у рі
шенні у справі «Ухань проти України» (2008 р.) ЄСпл вказував на 
відсутність ефективного засобу оскарження невідповідності умов 
тримання під вартою: «Уряд не продемонстрував можливість за 
українським законодавством для заявника скаржитися на умови 
тримання чи не довів того факту, що засоби захисту, які були йому 
доступні, були ефективними, наприклад, що вони могли попере
дити порушення права (виникнення чи продовження) чи що вони 
могли б надати відповідне відшкодування. Таким чином, Суд до
ходить висновку, що мало місце порушення статті 13 Конвенції у 
зв’язку із відсутністю у національному законодавстві ефективних 
та доступних засобів захисту за скаргами заявника щодо лікування 
та умов тримання» [11]. Схожа позиція висловлена також в рішен
нях у справах «Яковенко проти України» (2008 р.) [12], «Маленко 
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проти України» (2009 р.) [13] та низці інших справ. У справах «Вер
гельський проти України» (2009 р.) [14] та «Биков проти України» 
(2009 р.) [15] констатовано відсутність ефективних засобів юри
дичного захисту у скаргах на тривалість відповідно кримінального 
та цивільного провадження. яскравим прикладом також буде рі
шення ЄСпл у справі «Богатова проти України» (2010 р.), де за
значено, що ефективні національні засоби для оскарження консти
туційності законодавчих положень відсутні, оскільки українська 
правова система не надає особі права безпосередньо звернутись до 
Конституційного Суду [16].

Щодо характеру недоліків законодавчих гарантій правоза
хисту, то наше дослідження виявило, що такий недолік як повна 
відсутність необхідного законодавчого регулювання конвенційних 
прав був зафіксований ЄСпл у 86 рішеннях (69,9 % від загальної 
кількості рішень, в яких зазначено, що законодавчі недоліки право
захисту є причиною порушених прав). 

Одним із яскравих прикладів обґрунтування ЄСпл правової 
позиції щодо відсутності законодавчого регулювання певних пра
вовідносин може послугувати рішення у справі «Гарькавий проти 
України» (2010 р.), в якому ЄСпл, зокрема, зазначає таке: «Уряд 
не навів жодних законодавчих положень, чи то Кримінально
процесуального кодексу, чи то інших нормативноправових ак
тів, які б передбачали, навіть шляхом посилання, процедуру щодо 
тримання особи під вартою з метою екстрадиції або застосування 
інших міжнародноправових заходів правової допомоги у кримі
нальних справах. Суд вважає, що обставини справи свідчать про 
те, що затримання заявника протягом зазначеного періоду не було 
належним чином законодавчо обґрунтовано» [17]. 

Іншим недоліком є недостатня якість таких гарантій – кон
статована у 35 рішеннях ЄСпл (28,5 %). для прикладу можна на
вести рішення ЄСпл у справі «Буряга проти України» (2010 р.), в 
якому вказано, що «відповідне національне законодавство регулює 
процесуальні заходи, що стосуються ознайомлення з матеріалами 
справи, процедури передання справи до суду та повернення справи 
на додаткове розслідування, але не наводить чітких правил щодо 
того, яким органом, на яких підставах та на який строк може бути 
продовжено тримання обвинуваченого під вартою» [18]. Таким чи
ном, відсутність необхідних законодавчих засобів правозахисту є 
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найбільш поширеним дефектом законодавчого гарантування кон
венційних прав.

Наведене мало б орієнтувати вітчизняного законодавця, на
самперед, на заповнення виявлених ЄСпл прогалин у нормативно
правовому забезпеченні конвенційних прав.

Нарешті, третій критерій, як зазначалось, стосується фор
ми словесного викладу або ж деонтологічного статусу у рішеннях 
ЄСпл його рекомендацій стосовно покращення законодавчого га
рантування прав, забезпечуваних Конвенцією. дослідження ви
явило, що абсолютна більшість таких рекомендацій висловлюється 
ним у, так би мовити, непрямій формі. І це зрозуміло, оскільки він 
не уповноважений надавати категоричні «вказівки» законотворчого 
характеру на адресу державивідповідача, шануючи її суверенітет. 

проте зрідка ЄСпл дозволяє собі все ж таки собі використо
вувати й категорично зобов’язуючу форму викладу своїх настанов. 
як приклад можна навести рішення ЄСпл у справі «Тросін про
ти України» (2012 р.), в якому зазначається, що положення націо
нального законодавства запроваджували автоматичні обмеження 
частоти та тривалості побачень для всіх засуджених до довічного 
позбавлення волі, та не передбачали будьякого рівня гнучкості 
при визначенні того, чи були такі суворі обмеження доцільними 
та дійсно необхідними у кожному конкретному випадку, навіть 
якщо вони застосовувались до осіб, засуджених до найсуворішої 
за кримінальним законодавством міри покарання. Суд вважає, що 
регулювання таких питань не повинно здійснюватись шляхом за
провадження негнучких обмежень та що держави мають розроби
ти власні системи оцінювання пропорційності, які нададуть дер
жавним органам змогу збалансувати інтереси особи та держави та 
врахувати особливості кожного конкретного випадку [19]. 

Щодо непрямих рекомендацій ЄСпл, то прикладом може слу
гувати будьяке положення з його рішень, де є вказівка на відсут
ність законодавчого регулювання тих чи інших правовідносин або 
ж на неефективність існуючого правового регулювання, оскіль
ки саме за допомогою таких формулювань ЄСпл ніби спонукає 
державувідповідача до прийняття нових законодавчих актів, які 
би заповнювали прогалини у правовому полі або до внесення змін 
у вже існуючі акти з метою покращення правозахисту.

Деякі висновки. Наведені вище результати здійсненого нами 
юридикостатистичного аналізу рішень ЄСпл, в яких зазначались 
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законодавчі причини порушення конвенційних прав і свобод лю
дини в Україні, як видається, можуть послугувати змістовними 
орієнтирами для підвищення дієвості законодавчих засобів забез
печення та захисту прав і свобод людини та громадянина в Украї
ні. зокрема, особливу увагу, мабуть, слід приділити усуненню тих 
прогалин у законодавчому правозабезпеченні, на які прямо вказав 
ЄСпл у своїх рішеннях.

для більшої повноти та конкретності результатів дослідження 
та підвищення рівня їх практичної значимості доцільно виявити пи
тому вагу тих із вказаних ЄСпл недоліків українського законодав
ства, які після набрання сили відповідними рішеннями ЄСпл були, 
так чи інакше, усунені за посередництва законодавчої діяльності.

при з’ясуванні питання стану виконання рішень ЄСпл, в 
яких є зауваження щодо недоліків національного законодавства, 
слід неодмінно з’ясовувати, чи усунуті ті законодавчі недоліки, на 
які прямо вказує ЄСпл.
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РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОМІСІЇ ЩОДО 
ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦІЇ ТА ПРАВО 

НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

Анотація
Зайченко Ю. І. Рішення Європейської комісії щодо порушення правил 

конкуренції та право на справедливий судовий розгляд. – Стаття.
Стаття присвячена розгляду питання виконання вимог справедливого 

судового розгляду щодо адміністративних процедур при розслідуванні по
рушень правил конкурентної поведінки Європейською Комісією. проаналі
зована можливість характеристики санкцій Європейської Комісії як кримі
нального обвинувачення. Розглянуто механізм оскарження рішень Комісії 
до вищої інстанції та досліджено питання чи має така інстанція юрисдикцію 
лише переглядати законність рішень цього антимонопольного органу Євро
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пейського Союзу, чи вона має повну юрисдикцію щодо перегляду правових та 
фактичних обставин справи та вносити зміни до об’єму санкцій, призначених 
Європейською комісією. досліджена практика Європейського суду з прав лю
дини у частині оскарження рішень національних антимонопольних органів, а 
також практика Суду загальної юрисдикції Європейського Союзу.

Ключові слова: конкурентне право Європейського Союзу, право на спра
ведливий судовий розгляд, процесуальні гарантії, Європейська комісія, кри
мінальне обвинувачення, адміністративні санкції, повна юрисдикція

Аннотация
Зайченко Ю. И. Решения Европейской Комиссии по нарушению правил 

конкуренции и право на справедливое судебное рассмотрение. – Статья. 
В статье рассматривается вопрос соблюдения требований справедливо

го судебного рассмотрения в отношении административных процедур при 
расследовании нарушений правил конкурентного поведения Европейской 
комиссией. проанализирована возможность характеристики санкций Евро
пейской комиссии как уголовного обвинения. Рассмотрен механизм обжало
вания решений Комиссии в высшую инстанции и исследован вопрос имеет 
ли такая инстанция юрисдикцию пересматривать только законность решений 
данного антимонопольного органа, либо же она обладает полной юрисдик
цией пересматривать правовые и фактические обстоятельства дела, а так же 
изменять объём санкций, налагаемых Европейской комиссией. Исследована 
практика Европейского суда по правам человека в части обжалования реше
ний национальных антимонопольных органов, а также практика Суда общей 
юрисдикции Европейского Союза. 

Ключевые слова: конкурентное право Европейского Союза, право на спра
ведливое судебное рассмотрение, процессуальные гарантии, Европейская ко
миссия, административные санкции, полная юрисдикция

Summary
Zaichenko I. I. Decisions of European Commission on infringement of compe-

tition rules and the right to a fair trial. – Article.
The article is devoted to the question of compatibility of administrative proceed

ings of European Commission on violation of competition rules with the right to a 
fair trial. Analysis is made with regard to the issues of possibility to characterize 
sanctions of European Commission as a criminal charge. Also the mechanism of ap
peal of Commission’s decisions to higher instance is considered. Research is made 
on the aspect of whether such an instance enjoys only jurisdiction on legality review 
of this competition body’s decisions, or whether it has full jurisdiction to review le
gal and factual circumstances of the case, as well as to alter the amount of sanctions 
which are imposed by the European Commission. Particular attention is given to the 
research of the case law of ECHR on appeal of decisions of national antimonopoly 
authorities as well as to the case law of the general Court of EU. 

Keywords: EU Competition law, right to a fair trial, procedural guarantees, 
European Commission, criminal charge, administrative sanctions, full jurisdiction.
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Європейський Союз має виключну компетенцію у питаннях 
регулювання конкуренції у своїх межах. лише інституції ЄС ма
ють право приймати обов’язкові до виконання нормативні акти у 
сфері захисту економічної конкуренції [1, ст. 3]. Європейська ко
місія є інституцією, яка здійснює контроль над злиттям компаній 
та має компетенцію проводити розслідування у справах про по
рушення норм ЄС щодо конкурентної поведінки. У своїх рішеннях 
обов’язкового характеру Європейська комісія, згідно Регламенту 
Союзу 1/2003 [2], може вимагати від правопорушників не лише 
припинення протиправної поведінки, а й прийняти корегуючи за
ходи, серед яких вимога щодо реструктуризації активів підпри
ємств шляхом позбавлення певної частини активів та у окремих 
випадках накладення штрафу на правопорушників. Саме такі 
санкції Європейської комісії та процедура прийняття рішень цією 
інституцією підіймають питання їх відповідності фундаменталь
ному праву на справедливий розгляд згідно статті 6 Конвенції про 
захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (далі – Єв
ропейська конвенція) [3]. 

Європейському суду з прав людини відомі випадки оскаржен
ня рішень антимонопольних органів окремих державчленів ЄС на 
відповідність їх адміністративних проваджень праву на справед
ливий судовий розгляд. Статтею 6 Європейської конвенції вста
новлюється право на справедливий судовий розгляд справ, у яких 
визначаються цивільні права та обов’язки людини, або тоді, коли 
такі справи стосуються кримінального обвинувачення. У випадку 
захисту конкуренції на ринку ЄС санкція у вигляді штрафу по
требує уважного аналізу на відповідність статті 6 (1) Європейської 
конвенції [3], адже таке рішення може розглядатися як криміналь
на міра покарання. хоча рішення Європейської комісії щодо на
кладання штрафу відносяться скоріш до адміністративних заходів, 
все ж відповідно до практики Європейського суду з прав людини 
вони можуть характеризуватися як кримінальне обвинувачення у 
розумінні статті 6 Європейської конвенції в залежності від розміру 
самого штрафу та цілей такої санкції. 

Щодо першого фактору, то розмір штрафу може бути значно 
великим через те, що при розгляді справ щодо порушень правил 
конкурентної поведінки до відповідальності притягають не лише 
саму юридичну особу, яка здійснила правопорушення, а усю групу 
компаній, до корпоративної структури якої входить правопоруш
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ник, адже у ЄС визнана концепція відповідальності материнської 
компанії (single economic entity concept) [4]. Сума таких фінансових 
санкцій за рішенням Європейської комісії може сягати 10 % від за
гального обороту групи компаній за попередній рік, тобто значно 
перевищувати суми штрафів, які виносять за результатами кримі
нальних розглядів у національних судах країнчленів Ради Європи 
та ЄС. Більш того, штрафи Європейської комісії настільки великі, 
що інколи такі санкції приводять до ліквідації підприємств, як це 
сталося у справі District Heating Cartel case, де штрафи комісії при
звели до ліквідації крупних компаній løgstør Rør і Tarco, які посі
дали друге та третє місце за обсягами продажів на ринку.

другим фактором є мета рішення щодо стягнення з право
порушника штрафу у значному розмірі. У своїй практиці Євро
пейський суд з прав людини визначив декілька критеріїв щодо 
можливості віднесення рішення певного трибуналу або органу до 
поняття «кримінального обвинувачення» та можливості застосу
вання статті 6 Європейської конвенції. Європейський суд з прав 
людини у випадку аналізу можливості застосування цієї статті по
винен проаналізувати чи була норма застосована до специфічної 
групи людей, чи скоріш вона носила загальний обов’язковий ха
рактер (цей критерій дозволяє відрізнити кримінальні санкції від 
дисциплінарних) [5, 33], а також визначити чи була застосована 
санкція компенсаторного характеру чи карального зі стримуючим 
ефектом («deterrent effect») [6, 46], [7, 47]. згідно Керівних прин
ципів Європейської комісії щодо методів визначення штрафів [8] 
комісія повинна гарантувати, що її дії матимуть необхідний стри
муючий ефект [9, 106], тобто такий вплив на інших учасників рин
ку, щоб вони утримувалися від подібних протиправних дій у май
бутньому. далі у тексті Керівних принципів вказано, що штрафи 
Європейської комісії повинні мати достатній стримуючий ефект, 
не лише для покарання підприємства, а й що б стримати інших 
від участі у погоджувальних діях або зупинити їх протиправну 
поведінку, якщо така має місце. Також вказано, що припустимим 
при визначенні суми штрафу є включення до його розміру спеці
альної суми незалежно від тривалості правопорушення, для того, 
щоб стримати інших учасників ринку навіть від самого вступу у 
протиправні практики [8].

Окрім характеру покарання іншим важливим елементом для 
аналізу рішень Європейської комісії на відповідність статті 6(1) 
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Європейської конвенції є процедура їх прийняття, адже цією стат
тею у випадку кримінального обвинувачення гарантуються певні 
процесуальні права, порушення яких може призвести до відміни 
самого рішення. Європейська комісія є одним органом, який само
стійно проводить розслідування та приймає рішення за результа
тами такого власного дослідження, а прийняте рішення може бути 
оскаржено лише у Суді загальної юрисдикції у порядку подачі по
зову про його анулювання [1, ст. 263]. Щодо юридичного аналізу, 
то поєднання усіх видів влади у діяльності однієї інституції піді
ймає питання відповідності процедур щодо розслідування некон
курентної поведінки Європейською комісією фундаментальному 
праву на справедливий судовий розгляд, як це гарантується у стат
ті 6 Європейської конвенції [10], [11, ст.ст. 111142], [12, ст.ст. 201
224], [13, ст.ст. 531569], [14, ст.ст. 329354.], [15, ст. 135], [16, ст. 465]. 

Організація економічного співробітництва та розвитку наголошує, 
що комбінування функцій розслідування та прийняття рішення в 
одній інституції може здійснити зниження внутрішньої критики 
всередині інституції та спричинити стурбованість щодо відсутнос
ті системи стримувань та противаг [17]. Європейський парламент 
також наголошував на тому, що питання відповідності процедур 
Співтовариства у сфері регулювання конкуренції статті 6 Конвен
ції у цілому має особливо важливе значення, якщо штрафи, які мо
жуть бути накладені комісією, будуть розглядатися як кримінальні 
санкції для цілей статті 6 [18].

хоча у праві ЄС закріплено, що санкції Європейської комісії 
не носять кримінальний характер, Європейський суд з прав люди
ни буде досліджувати питання відповідності керуючись своїми, 
визначеними власною практикою, критеріями щодо характеру [19, 
82], [20, 72] санкцій та їх мети. У справі Öztürk Суд констатував: 
«якби договірні держави з метою перешкодити застосуванню 
основних положень статей 6 і 7 могли на свій власний розсуд ква
ліфікувати злочин як «адміністративний«, а не як «кримінальний«, 
тоді застосування цих положень залежало б від їхньої суверенної 
волі. як наслідок, розширення тлумачення могло б призвести до 
результатів, що були б несумісними з метою та завданням цієї Кон
венції« [21, 4749].

Важливо також зазначити, що згідно права ЄС державам
членам дозволяється притягувати саме до кримінальної відпові
дальності порушників положень права ЄС про захист економічної 
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конкуренції. Отже, провадження з притягнення до відповідальнос
ті за порушення одних й тих самих положення права ЄС можуть 
мати кримінальний характер при розгляді таких справ національ
ними судами державчленів ЄС, та у то й же час порушення цих 
самих положень не буде вважатися кримінальним провадженням 
при застосуванні положень інституціями ЄС, у тому числі Євро
пейською комісією. Такий факт підтверджує велику можливість 
кваліфікації санкцій Європейської комісії, як «кримінального об
винувачення».

Щодо мети захисту певних інтересів нормами конкурентно
го права ЄС та значущості правопорушення, то підтримання на
лежного рівня конкуренції здійснюється для захисту належного 
функціонування ринку, для забезпечення благополуччя та стабіль
ного економічного розвитку, а також для ефективного розподілу 
ресурсів [22, ст. 44] [23, ст. 17]. Отже, антиконкурентна поведінка 
є серйозним правопорушенням та спричиняє шкоду суспільному 
та державним економічним інтересам, що також підкреслює мож
ливість віднесення санкцій Європейської комісії до кримінального 
обвинувачення.

практика міжнародних судів з оскарження рішень антимоно
польних органів не є достатньо розвиненою, проте на цей час існує 
певна кількість справ, у яких розглядалося питання відповідності 
рішень антимонопольних органів статті 6 Європейської конвенції. 
Комісія з прав людини розглядаючи справу Société Stenuit проти 
Франції [24], де встановила, що Наказ, яким встановлювалася не
обхідність захисту вільної конкуренції на ринку Франції, впливає 
на загальні інтереси суспільства, які загалом охороняються кримі
нальним законом [24, 6264]. Комісія визнала, що штраф, призна
чений компаніям є «кримінальним обвинуваченням» та повинен 
розглядатися як кримінальна санкція. 

Європейський суд справедливості не висловив чіткої позиції 
щодо віднесення заходів Європейської комісії при розгляді випад
ків порушення конкурентного права ЄС до кримінальних санкцій 
у значенні «кримінального обвинувачення» за статтею 6 Європей
ської конвенції. проте, при розгляді справи Baustahlgewebe щодо 
порушення правил конкуренції генеральний адвокат Суду зазна
чив, що вже не може підлягати питанню той факт, що у світі прак
тики Європейського суду з прав людини та Європейської комісії з 
прав людини справа стосується «кримінального обвинувачення» 
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[25, 31]. пізніше вже сам Європейський суд справедливості чітко 
висловив свою позицію у справі Hüls, де було зазначено, що під
приємства, звинувачені у порушенні правил конкуренції, на яких 
були накладені санкції у вигляді штрафу, повинні мати гарантії, 
які надаються у провадженнях карального характеру [26, 150].

якщо адміністративні провадження і можуть фактично бути 
карального характеру та розумітися, як «кримінальне обвинува
чення», у своїй практиці Європейський суд з прав людини прихо
дить до висновку, що провадження перед антимонопольним орга
ном не повинно обов’язково відбуватися у відповідності зі статтею 
6 (1). У справі Le Compte, Van Leuven and De Meyer v Belgium Суд 
визнав, що вимоги гнучкості та ефективності може виправдовува
ти попереднє втручання адміністративних або професійних орга
нів, які не відповідають визначеним вимогам [27, 51]. На практиці 
це виправдовує можливість звернення до адміністративних ор
ганів, функціонування яких не відповідає статті 6 Конвенції [28, 
54]. проте у такому випадку необхідним є наявність права та фак
тичної можливості оскаржити рішення до інстанції, яка має повну 
юрисдикцію щодо перегляду фактичного та юридичного висновків 
такого адміністративного органу [29, 29], [30].

У справі Menarini компанія, на яку італійським антимонополь
ним органом було накладено штраф у розмірі 6 млн євро, оскаржила 
рішення органу з питань регулювання конкуренції на основі статті 
6 (1). Свою скаргу компанія обґрунтовувала тим, що інстанції, які 
переглядали рішення антимонопольного органу, скоріш виконува
ли функції перевірки законності рішення адміністративного орга
ну, ніж мали «повну юрисдикцію» (full jurisdiction) у значенні стат
ті 6 (1) про право на справедливий судовий розгляд. Тобто рішення 
антимонопольного органу ніколи не було переглянуто судом, який 
би мав «повну юрисдикцію» щодо його перегляду. Європейський 
суд з прав людини підтвердив, що у цьому випадку стаття 6 (1) 
підлягає застосуванню, адже накладені санкції були карального 
характеру та, як наслідок, справа включала «кримінальне обвину
вачення» [31, 2845]1 проте далі Суд встановив, що не мало місця 
порушення статті 6 (1) Конвенції, оскільки національний суд, який 
переглядав рішення антимонопольного органу на основі скарги за
явника, мав повну юрисдикцію, тобто міг виносити рішення щодо 

1 ECtHR, A. Menarini Diagnostics srl v. Italy, second section, 27 September 2011, §§2845
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усіх аспектів правової та фактичної сторін справи, та, якщо вважав 
за необхідне, міг переформулювати рішення в обох частинах – у 
фактичній та у правовій [31, 59].

Важливо також розуміти, як Європейський суд з прав люди
ни тлумачить поняття «повної юрисдикції», яку повинна мати ін
станція з перегляду адміністративних рішень. Інстанція, яка роз
глядає оскарження рішення антимонопольного органу, має «повну 
юрисдикцію», якщо вона може перевірити усі питання фактів та 
права щодо спору [27, 51(b)], [32, 29], [33, 52],1 а також має повно
важення скасувати будьякий висновок адміністративного органу з 
регулювання конкуренції, будьто висновки щодо права чи фактів 
[34, 36].2 Тобто, навіть якщо провадження перед антимонопольним 
органом не відповідає вимогам статті 6(1) Конвенції, такі процесу
альні недоліки є допустимими та можуть бути виправлені, якщо 
заявник має право оскаржити рішення такого адміністративного 
органу до суду, який має повну юрисдикцію щодо правових та фак
тичних аспектів справи [35, ст. 56].3

Оскільки у Європейському Союзі рішення Європейської ко
місії можуть бути оскаржені до Суду загальної юрисдикції (ра
ніше – Суду першої інстанції) у рамках процедури анулювання, 
то виникає питання – чи є такий суд інстанцією, який має «повну 
юрисдикцію» у тому розумінні, як це вимагається статтею 6 (1) 
Європейської конвенції та практикою Європейського суду з прав 
людини. 

У справі KME Germany and Others v. Commission [36] та у 
справі Chalkor v Commission [37] , розглянуті Судом загальної 
юрисдикції ЄС, постало питання чи виконує свою юрисдикцію цей 
Суд ефективно, чи він навпаки повністю звертається до рішення 
Європейської комісії. Суд зазначив, що хоча Комісія і має свобо
ду оцінювання щодо економічних питань, це не означає, що Суд 
повинен відмовитися від перегляду інтерпретації Комісією інфор
мації економічного змісту. Суд повинен також перевірити, чи міс
тять докази усю інформацію, необхідну для оцінки комплексної 

1 le Compte, van leuven and De Meyere, paragraph 51(b); Fischer v Austria (1995) 
20 EHRR 349, paragraph 29; Terra woningen v Netherlands (1996) 24 EHRR 456, 
paragraph 52.

2 Schmautzer v Austria (1995) 21 EHRR 511, paragraph 36.
3 global Antitrust Review, The impact of Article 6(1) ECHR on competition law 

enforcement: A comparison between France and the United Kingdom, Thomas Perroud, 
48 – 68, 56



256

ситуації, та чи є вона достатньою для обґрунтування винесеного 
рішення [36, 121]. Більш того, Суд встановив, що у випадках пере
гляду оскаржуваних рішень щодо наказу з виплати штрафу, Суд 
має необмежену юрисдикцію перегляду таких рішень та має юрис
дикцію щодо оцінки доказів, анулювання рішення та зміни суми 
штрафу [36, 136].

Отже, практика Європейського суду справедливості та Євро
пейського суду з прав людини не дають чіткої відповіді чи відпо
відають рішення Європейської комісії щодо накладання штрафу за 
порушення конкурентного права ЄС вимогам статті 6 (1) Конвен
ції, адже Комісія дійсно поєднує в одному органі функції розсліду
вання та прийняття рішення. Тим більше, навіть якщо проваджен
ня у рамках Європейської комісії може не відповідати вимогам 
справедливого правосуддя, при наявності інстанції, яка має повну 
юрисдикцію щодо перегляду рішень Комісії, не має чіткої судової 
практики, яка відповідає на питання чи є Суд загальної юрисдикції 
Європейського Союзу такою інстанцією, адже стаття 263 договору 
про Функціонування Європейського Союзу [1]1 скоріше передбачає 
контроль законності рішень Комісії, підкреслюючи особливе став
лення до оцінки Комісією комплексних економічних та технічних 
фактів. це особливо стосується аналізу таких важливих питань, як 
визначення «відповідного ринку» (relevant market) або розміру «об
меження конкуренції» (restriction of competition), адже Суд у цьому 
разі буде радше переглядати законність висновків Комісії, ніж ви
конувати «повну юрисдикцію», адже згідно практики ЄС ці питан
ня відносяться до складної економічної оцінки. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПА РАЗУМНОСТИ СРОКОВ 
УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ И ПРАКТИКЕ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Статья 28 Уголовного процессуального кодекса Украины (да
лее – УпК Украины) предусматривает необходимость исполнения 
либо принятия каждого процессуального действия или процессу
ального решения в разумные сроки. при этом, презюмируется, что 
разумными считаются сроки, которые объективно необходимы для 
исполнения процессуальных действий и принятия процессуальных 
решений в рамках сроков предусмотренных УпК Украины.

Внедрение такого рода новеллы в отечественное законода
тельство является отображением позиции Европейского суда по 
правам человека (далее – ЕСпч), неоднократно указывающего 
на необходимость обеспечения права каждого, при рассмотрении 
любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, на справед
ливое, публичное разбирательство в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом. данное право прямо предусмотре
но п.  1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и 
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основных свобод. Более того, право на осуществление уголовно
го судопроизводства в разумный срок, является неотъемлемой со
ставляющей более широкого по объему права на судебную защиту, 
регламентированного всеми международноправовыми актами в 
данной сфере, и Конституциями большинства государств.

В решении по делу «Мэрит против Украины» от 30.03.2004 года 
ЕСпч впервые обратил внимание на отсутствие в уголовном про
цессуальном законодательстве Украины способов предотвращения 
затягивания производства по делу, а также механизмов защиты 
участников процесса в данной сфере.

Безусловно, критичный вектор в сфере обеспечения принципа 
разумности уголовного производства со стороны ЕСпч касается 
не только Украины. В разное время суд указывал на не достаточ
но эффективную реализацию вышеуказанного принципа в Швей
царии, Российской Федерации, Франции, Болгарии, Англии и так 
далее. Такого рода позиция связана с абсолютной оценочностью 
разумности сроков в каждом конкретном случае и сложностью 
определения универсального их количественного эквивалента.

ЕСпч при рассмотрении такого рода дел, руководствуется 
конкретными обстоятельствами дела. Разумными признавались 
сроки в решении по делу «Малинин против Российской Феде
рации» от 08.07.2004 года производство по которому длилось 
11 лет, а также в решении по делу «Варнер против Швейцарии» от 
26.01.1993 года продолжительностью в 4 года. при этом, содержа
ние под стражей в течении 3 лет, в решении по делу «летельер про
тив Франции» от 26.07.1991 года, а также уголовное производство 
в течении 10 лет, в решении по делу «пеков против Болгарии» от 
30.03.2006 года признаны нарушающим принцип разумности сро
ков уголовного производства. 

Обосновывая свою позицию суд многократно указывал на 
критерии определения разумности сроков. В постановлениях по 
делам «Фридлендер против Франции», а также «пелисье и Сасси 
против Франции» они определяются как сложность дела, действия 
заявителя и властей государстваответчика, а также значимость 
исхода дела для заявителя. Аналогичные положения нашли свое 
отражение в ч. 3 ст. 28 УпК Украины. 

Кроме того ЕСпч указал на недопустимость продления сро
ков досудебного расследования прокурором, в частности в ре
шении по делу «Мэрит против Украины» от 30.03.2004 года, что 
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связано в первую очередь с проявлением узурпации власти в дей
ствиях стороны обвинения и наличием у нее определенных пре
имуществ по отношению к другим участникам процесса, а значит 
отсутствием справедливости уголовного производства в целом. 
позиция суда видится обоснованной и логичной.

Руководствуясь логикой решений ЕСпч можно предполо
жить, что начало течения разумных сроков уголовного судопро
изводства связано с предъявлением обвинения в широком смысле. 
Так, в п.62 решения по делу «Шубинский против Словении» от 
18.01.2007 года суд указал, что момент, с которого ст.6 начинает 
применяться к «криминальным» вопросам, зависит от обстоя
тельств дела. Ведущее место, которое занимает в демократическом 
обществе право на справедливое судебное разбирательство, по
буждает Суд отдавать предпочтение «существенной», а не «фор
мальной» концепции обвинения, о котором говорится в п. 1 ст. 6.

УпК Украины связывает начало течения разумных сроков с 
моментом возникновения уголовного производства то есть с на
чалом досудебного расследования, что является целесообразным. 
В законодательстве ряда государств, в частности УпК Болгарии 
принцип разумности сроков начинает действовать с момента нача
ла уголовного преследования, что является нарушением европей
ских стандартов в данной сфере.

по устоявшемуся подходу ЕСпч наиболее эффективным 
способом восстановления нарушенных прав участников процес
са в сфере разумности сроков уголовного производства является 
принятие закона регламентирующего порядок возмещения за на
рушение права на разумные сроки уголовного производства. Та
кие нормативноправовые акты приняты и действуют в ряде го
сударств, в частности, Российской Федерации, польши, Италии, 
Словакии и так далее.

Таким образом, принцип разумности сроков уголовного про
изводства, на сегодняшний день, является одним из основопола
гающих начал обеспечения прав лица, в отношении которого осу
ществляется уголовное судопроизводство, что позволяет говорить 
о необходимости его надлежащей регламентации, а также обеспе
чении эффективных механизмов реализации на практике. Необхо
димо отметить, что ЕСпч уделяет значительное внимание разре
шению существующих проблем, связанных с реализацией данного 
принципа, однако, до сих пор не выработано единого всесторонне
го подхода к его осуществлению. 
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Summary
Dryomina-Voloc N. V. Presumption of Discrimination and the State’s Obli-

gation to Investigate the Presumable Racist Motive of Crime, in Interpretation 
of the European Court of Human Rights.  Article

The article focuses on the practice of the European Court of Human Rights, 
which shows a tendency of proof mechanisms transformation with regard to viola
tions of the discrimination prohibition. Particular attention is paid to the shift of the 
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burden of proof and the formation of the «presumption of discrimination» concept, 
saying that in certain cases, when there is evidence prima facie justifying the al
legations, the burden of proving the absence of discrimination can be shifted to the 
respondent State. 

Keywords: Presumption of discrimination, racial discrimination, discriminatory 
crimes, the European Court of Human Rights

проблема дискримінації завжди була серйозним політичним 
питанням в європейських суспільствах. проте за останні десяти
ліття гострота цього питання ще більш зросла, частково у зв’язку 
з економічною міграцією з інших країн світу, а також між євро
пейськими країнами. Національні уряди стикаються із проблемою 
створення умов для соціальної, економічної і політичної інтеграції 
мігрантів, а також із зростанням расизму і нетерпимості серед час
тини місцевого населення [1]. 

Найважливішим документом договірного характер є Конвен
ція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року [2], 
яка, серед іншого, встановлює обов’язок держави дотримуватись 
прав людини без будьякої дискримінації. принцип недискримі
нації, встановлений Конвенцією про, має декілька площин засто
сування: поперше, це антидискримінаційні гарантії матеріально
правового характеру, тобто забезпечення «користування правами 
та свободами, визнаними в цій Конвенції, ... без дискримінації за 
будьякою ознакою — статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, по
літичних чи інших переконань, національного чи соціального по
ходження, належності до національних меншин, майнового стану, 
народження, або за іншою ознакою» (ст. 14 Конвенції); подруге, 
це антидискримінаційні процесуальні гарантії, тобто забезпечен
ня всім рівного права подавати індивідуальні заяви, незалежно від 
громадянства, віку або можливостей заявника: «Суд може прийма
ти заяви від будьякої особи, неурядової організації або групи осіб, 
які вважають себе потерпілими від допущеного однією з Високих 
договірних Сторін порушення прав, викладених у Конвенції або 
протоколах до неї. Високі договірні Сторони зобов’язуються не пе
решкоджати жодним чином ефективному здійсненню цього права» 
(ст. 34 Конвенції); потретє, це закріплення загальних антидискри
мінаційних гарантій відповідно до протоколу № 12 2000 р., згідно 
з яким «здійснення будьякого передбаченого законом права забез
печується без дискримінації за будьякою ознакою, наприклад за 
ознакою статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи 



263

інших переконань, національного чи соціального походження, на
лежності до національної меншини, майнового стану, народження 
або за іншою ознакою; ніхто не може бути дискримінований будь
яким органом державної влади за будьякою ознакою...» (ст. 1) [3]. 

доказування дискримінаційного мотиву становить централь
не питання при судовому розгляді справ, в яких відповідачам ін
кримінується нерівне поводження, підхід до якого в національних 
правових системах протягом останні десятиліття трансформуєть
ся – спостерігається зниження стандартів доказування, стандарт 
«поза розумних сумнівів» змінюється принципом «баланс ймовір
ностей». численні судові системи починають допускати непрямі 
докази, принцип виключення (дискримінація має місце, якщо від
сутні інші пояснення), і навіть «загальні знання», які суд оцінює як 
загальновизнані. Крім того, у багатьох системах тягар доказування 
відсутності дискримінаційного мотиву переноситься на відповіда
ча, що відповідає теорії права, яка не вимагає не у кримінальних 
справах найвищого стандарту доказування, представленого пози
вачем [4].

В рамках таких трансформацій механізмів доказування, ме
тою яких є більш ефективна судова протидія дискримінаційній по
ведінці, незрозумілою залишалась позиція Європейського суду з 
прав людини, яка полягала в обов’язку заявника довести наявність 
нерівного поводження та була сформульована у рішенні по справі 
Anguelova v. Bulgaria:

«При оцінці доказів, суд приймає стандарт доказування 
«поза розумних сумнівів»... Проте такий доказ може випливати 
з сукупності достатньо сильних, чітких і співпадаючих висно
вків чи подібних неспростованих презумпцій щодо факту. У ви
падку, якщо події знаходяться повністю або в значній мірі у ви
нятковій компетенції влади, як у випадку осіб, що перебувають 
під їх контролем – під вартою, сильні припущення факту вини
катимуть у зв’язку з травмами і смертю, що відбуваються під 
час утримання під вартою. Дійсно, у таких випадках тягар доказу 
може перекладатися на владу, щоб забезпечити задовільне і пере
конливе пояснення ...» [5]. 

Інтерпретація Судом стандарту «поза розумних сумнівів» во
чевидь залишає йому великий простір для суб’єктивного тлума
чення. Судом не визначені критерії, за якими він може вирішити, 
чи сукупність висновків, які можуть бути зроблені на основі фак
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тів, або сукупність безсумнівних фактів є достатньо сильною та 
чіткою для того, щоб відповідати стандарту «поза розумних сумні
вів». Не дивно, що у справі «Ангелова проти Болгарії» щодо смерті 
17річного хлопця ромської національності під час перебування під 
вартою, Суд не знайшов расистської мотивації порушення статей 
2 та 3 Конвенції (право на життя та заборона катування). заявник 
стверджував, що у діях поліції явно вбачалися расистські мотиви, 
зважаючи на їхнє відношення до хлопця; більш того, їхні дії були 
частиною масштабного та систематичного расизму відносно пред
ставників ромського населення. проте, Суд вирішив, що порушен
ня статті 14 не мало місце, незважаючи на численні доповіді Ради 
Європи, ООН та міжнародних організацій з прав людини, таких, як 
Міжнародна Амністія щодо системних та масштабних порушень 
прав людини з боку Болгарських правоохоронних органів відносно 
ромського населення. 

Таким чином, при розгляді справи у цивільному суді, яким 
є Європейський суд з прав людини, використовується стандарт 
доказування, притаманний кримінальному праву – «поза розум
них сумнівів», який у країнах континентального права відповідає 
обов’язку обвинувачення довести вину підсудного. Обидві схеми 
відображають механізми практичної реалізації презумпції невину
ватості, яка у цивільних справах не є адекватною. заявлене Судом 
зобов’язання держави довести відсутність дискримінаційного мо
тиву у випадку, якщо події знаходяться у компетенції влади, відо
бражає розходження кримінальноправового стандарту («поза ро
зумних сумнівів») та процедури перекладання тягаря доказування 
на відповідача, властивої цивільним справам. Більш того, така схе
ма сприяє безкарності дискримінаційної поведінки, адже заявнику 
необхідно надати докази, які відповідають стандарту «поза розум
них сумнівів», який означає, що буквально будьякі пояснення, на
дані державою, вже нестимуть в собі причини для сумнівів, уне
можливлюючи досягнення позивачем високого стандарту «поза 
розумних сумнівів» [6]. 

зрозуміло, що така позиція Суду викликала розходження 
точок зору і серед суддів ЄСпл. Суддя Бонелло в окремій дум
ці зауважив, що вимоги стандарту доказування «поза розумних 
сумнівів» не підкріплюється положеннями Європейської конвен
ції: «в Європейській конвенції не існує положення, яке встановлює 
обов’язок жертви досягти стандарту «поза розумних сумнівів» при 
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доказуванні етнічної упередженості у справі, що стосується смерті 
або жорстокого поводження. з іншого боку, ст. 32 Конвенції дає 
Суду право широкої інтерпретації положень Конвенції. Конвенція 
встановлює зовсім протилежні вимоги – що її положення мають 
виконуватись через належну імплементацію. Будьяка її інтерпре
тація повинна мати на меті забезпечення загального та ефективно
го визнання і додержання проголошених у ній прав, якщо тільки це 
не суперечить духу та букві Конвенції... Не існує більш ефектив
ного засобу перетворення гарантії захисту від расової дискримі
нації на ілюзію, ніж змусити жертву переконувати суд у наявності 
дискримінації відповідно до стандарту «поза розумних сумнівів». 
Суддя Бонелло заявив, що під час розгляду справ про порушення 
прав людини, прийнятно використовувати стандарт «баланс ймо
вірностей». якщо порушення Конвенції відносно представників 
етнічних або інших меншин відбуваються у контексті масштабної 
та систематичної дискримінації; та/або кримінальне розслідуван
ня не відповідає стандартам та не є адекватним щодо подібного 
роду порушень; та/або представники держави, які підозрюються 
у вчиненні правопорушень за дискримінаційними мотивами не 
були притягнуті до відповідальності, тягар доказування, що пору
шення не мали дискримінаційного компоненту, має переходити до 
державивідповідачки [7]. 

характерно, що впродовж десятиліть до Суду було подано 
численні скарги про дискримінаційне поводження, катування, по
рушення права на життя по відношенню до ромського населення. 
Суд вперше прийняв рішення по подібній справі у 1998 році, од
нак порушення статті 14 у наступних справах Судом встановлено 
не було, так як заявники були не в змозі подолати стандарт «поза 
розумних сумнівів»[8]. Недоліки процедури доведення наявнос
ті або відсутності дискримінаційного елементу на певному етапі 
стали очевидними, що призвело до кардинальних концептуальних 
змін. У справі Nachova and Others v. Bulgaria (2005 р.) Суд уперше 
встановив порушення гарантії захисту проти расової дискриміна
ції згідно зі Статтею 14 спільно зі Статтею 2 (право на життя) [9]. 

палата Європейського Суду 26 лютого 2004 р. у числі іншого 
встановила, що мало місце порушення ст. 14 Конвенції в комбінації 
зі статтею 2 Конвенції. Болгарія не навела достатніх доказів відсут
ності дискримінаційного мотиву з боку правоохоронних органів 
при застосуванні зброї, а також мало місце неналежне проведення 
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слідства, зокрема не були досліджені расові мотиви, що обумовило 
рішення Суду про порушення матеріального аспектів статті 14. 

Втім, Велика палата на основі стандарту «поза розумних 
сумнівів» вирішила, що необхідно розглядати порушення статті 
14 окремо у поєднанні з матеріальним та процесуальним аспек
тами статті 2. В результаті, через недостатність доказів, зокрема 
вираженої расистської поведінки з боку поліцейських, винних у 
смерті чоловіків, Велика палата визнала, що стаття 14 у комбінації 
з матеріальним аспектом статті 2 не була порушена, тобто вбив
ство по суті не мало під собою расистського мотиву. На скаргу за
явників про те, що расистське ставлення було причиною дій, що 
призвели до смерті п. Ангелова та п. петкова, Суд, використовую
чи стандарт доказування «поза розумних сумнівів», встановив, що 
він «після вивчення всіх обставин справи, не вважає встановленим 
фактом, що расистські мотиви зіграли якунебудь роль у смерті п. 
Ангелова та п. петкова... Таким чином, стаття 14 Конвенції при 
розгляді в комбінації із матеріальним аспектом статті 2 не була по
рушена» [10]. 

Велика палата підтвердила, що в певних обставинах, коли 
влада має винятковий доступ до всієї або частини інформації, 
що стосується розглянутої події, як, наприклад, у випадку смерті 
людини, що перебуває під контролем держави під час утримання 
під вартою, тягар доказування може бути перенесений на держа
ву, яка повинна надати переконливе пояснення, зокрема, причин 
смерті затриманої особи. На думку Великий палати, не можна 
виключати можливості того, що в певних випадках, пов’язаних із 
ствердженнями про дискримінацію, від урядувідповідача право
мірно вимагати спростування заяв про дискримінацію та, якщо 
він виявиться нездатним зробити це належним чином, це може 
привести до встановлення порушення статті 14. Однак коли заяв
ники стверджують (як в даній справі), що насильницька дія була 
мотивована расистськими упередженнями, такий підхід означав 
би, що держава мала би довести відсутність суб’єктивного став
лення з боку особи, яка має відношення до насильницьких дій. 
хоча у правових системах багатьох країн існування доказів дис
кримінаційного ефекту політики чи рішення обумовлює відмову 
від необхідності доводити дискримінаційні мотиви у галузі праці 
та надання послуг, такий підхід важко застосувати до ситуації, 
коли має місце ствердження про расистські мотиви насильницької 
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дії. Велика палата, таким чином, не підтвердила підхід палати 
та не встановила, що через неналежне розслідування расистського 
мотиву вбивства слід перенести тягар доказування на державу у 
зв’язку з можливим порушенням статті 14 Конвенції у поєднанні 
з матеріальним аспектом статті 2, висловивши думку, що питання 
про дотримання владою своїх процесуальних зобов’язань є окре
мою правовою проблемою [11].

У цілому, аналіз аргументації Суду по справі Nachova and 
Others v. Bulgaria та наступним подібним справам доводить, що 
ЄСпл поступово може схилитися до загальної тенденції, визнаної 
у Європейському Союзі та численних національних судових сис
темах, – презумпції дискримінаційного ставлення, якщо мова йде 
про етнічну меншість, і перекладання тягаря доказування на від
повідача [12]. 

доказування стверджень про дискримінацію часто буває 
проб лематичним. У більшості справ буває дуже мало прямих до
казів дискримінації або вони взагалі відсутні. 

Методика доказування випадків або практики дискримінації 
випливає з визначення цього поняття, і можливі алгоритми (схеми) 
доказування в таких справах тісно пов’язані з основними елемен
тами поняття дискримінації. Тому принциповим моментом при об
ранні засобу доведення дискримінації є визначення її виду – пряма 
або непряма. пряма дискримінація визначається як менш сприят
ливе поводження з певною особою у порівнянні з іншими особами, 
які перебувають в аналогічній ситуації, на підставі ознак її осо
бистого статусу. при цьому не будьяке розрізнення у поводженні 
буде вважатися дискримінацією, а лише те, якому немає розумного 
і об’єктивного виправдання. У таких справах на сторону, яка ствер
джує про наявність дискримінації, покладається тягар доказуван
ня тих фактів, які вона приводить в обґрунтування своєї позиції і з 
яких робить висновки на свою користь. 

Тому в справах про пряму дискримінацію на підставі будь
якої ознаки, заявник повинен продемонструвати, що: 1) щодо певної 
особи мало місце відмінне поводження; 2) в результаті такого пово
дження одна особа опинилася (або могла опинитися) у менш вигід
ному становищі, ніж інша; 3) обставини, в яких знаходилися зазна
чені особи, можна порівняти (не відрізнялися по суті); 4) єдиною 
підставою відмінності у поводженні була яканебудь з персональ
них характеристик особи (стать, вік, мова і т.д.). далі тягар доказу
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вання переходить на відповідача – державу, яка повинна довести, 
що: 1) продемонстрованій заявником відмінності є об’єктивне чи 
розумне виправдання, тобто відмінність переслідувала законну 
мету, 2) між вжитими заходами і законними цілями, що пересліду
ються, існувала розумна співмірність (пропорційність) [13]. 

Таке тлумачення принципу тягаря доказування застосову
ється не тільки до прямої, а й непрямої дискримінації. Однак, як 
показує практика Суду, довести наявність непрямої дискримінації 
вельми складно, оскільки для встановлення серйозних ознак її іс
нування недостатньо довести, що заявник був поставлений в осо
бливо невигідне становище внаслідок застосування оспорюваного 
положення («непропорційний ефект») [14]. 

У випадку непрямої дискримінації доказування набуває сут
тєвої специфіки. підхід Суду до питання про тягар доказування 
був узагальнений Великою палатою у справі DH and Others v. the 
Czech Republic (2007 р.) – першій справі, що стосується практики 
дискримінації в освіті, що є широко поширеною в центральній і 
південноСхідній Європі. заявники скаржилися на те, що при здій
сненні свого права на освіту вони зазнали дискримінації у зв’язку 
зі своїм циганським походженням. Але Суд не визнав, що заходи, 
вжиті стосовно заявників, мали дискримінаційний характер. Наяв
ні у справі заявників конкретні докази не дали змоги дійти висно
вку, що рішення про віддання заявників до спеціальних шкіл були 
продиктовані расистськими мотивами. Таким чином, незважаючи 
на те, що циганські діти дійсно піддавалися несприятливому по
водженню, не було доведено намір чеського уряду здійснити дис
кримінацію. Тому Суд постановив, що порушення статті 14, взятої 
в поєднанні зі статтею 2 першого протоколу, не було [15]. 

перегляд цього рішення дозволив Великій палаті звернутися 
до декількох важливих питань в розумінні заборони дискриміна
ції, включаючи питання про тягар доказування. посилаючись на 
справи Aktaş v. Turkey, Salman v. Turkey, Anguelova v. Bulgaria, Ве
лика палата визнала, що при розгляді справ про порушення вимог 
Конвенції не завжди є доцільним суворе застосування принципу 
affirmanti incumbit probatio («той, хто стверджує щось, повинен до
вести своє твердження»). за певних обставин, коли події, що до
сліджуються під час розгляду справи, повністю або здебільшого 
відомі виключно владі, тягар доказування може вважатися покла
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деним на владу, яка повинна представити відповідні задовільні та 
переконливі пояснення [16]. 

з концепції непрямої дискримінації випливає, що тягар до
казування покладається на відповідача не в будьякому випадку, 
а лише коли позивач (заявник) «встановлює перед судом ... факти, 
з яких можна припустити, що мала місце ... дискримінація» [17]. 

хоча механізм перекладання тягаря доказування значно по
легшує труднощі, з якими зустрічаються заявники при обґрунту
ванні своїх стверджень про дискримінацію, неясним залишається 
те, в якій кількості і якого роду повинні бути пред’явлені докази 
для того, щоб перенести тягар доказування на державу [18]. 

На практиці презумпція дискримінаційного ставлення поши
рюється не на всіх, а на представників тих груп, яких суд гото
вий розглядати в якості «меншин». Так, у справі Sejdić and Finci 
v. Bosnia and Herzegovina (2009) (позивачами було оскаржено по
ложення Боснійської Конституції, згідно з якими у виборах до 
президії та палати народів не мають право брати участь представ
ники «інших», ніж «конституюючих» (constituent) народів – бос
нійців, хорватів та сербів, – зокрема євреї та роми) Європейський 
Суд, вперше застосувавши загальне положення про заборону дис
кримінації відповідно до протоколу № 12, встановив порушення 
владою державивідповідача вимог статті 1 протоколу № 12 про 
загальну заборону дискримінації та вимог статті 14 Конвенції у 
взаємозв’язку зі статтею 3 протоколу № 1 до Конвенції «право на 
вільні вибори». Суд зазначив, що така заборона була введена для 
досягнення миру в умовах політичної нестабільності, проте з тих 
часів становище в Республіці Боснія і герцеговина значно покра
щилось, і отже не відповідає вимогам Конвенції. це рішення, воче
видь, матиме вплив на оскарження у майбутньому іншими менши
нами норм національного права, що обмежують їх права [19]. 

як бачимо крізь призму практики Європейського Суду з 
прав людини, стандарти щодо відношення до обов’язку держави 
встановлювати такий правовий та політичний режим, який уне
можливлює будьякі прояви дискримінації, набувають суворішого 
характеру. Найважливішою у сукупності засобів у сфері протидії 
будьяким формам прояву дискримінації є роль держави, особливо 
за умов руйнування інституційних та моральних основ суспіль
ства та зародження дискримінаційних за змістом форм поведінки. 
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Анотація
Мінченко Д. А. Деякі проблемні аспекти захисту прав споживачів в 

електронних правочинах. – Стаття.
У статті розглядаються проблемні аспекти захисту прав споживачів в елек

тронних правочинах. здійснюється аналіз існуючого законодавства України 
відносно прав споживачів в галузі електронної торгівлі. Крім того, пропо
нуються шляхи вдосконалення законодавства про захист прав споживачів в 
електронній сфері з метою адаптації національного законодавства до законо
давства ЄС.
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Аннотация
Минченко Д. А. Некоторые проблемные аспекты защиты прав потреби-

телей в электронных сделках. – Статья.
В статье рассматриваются проблемные аспекты защиты прав потребите

лей в электронных сделках. Осуществляется анализ существующего законо
дательства Украины относительно прав потребителей в области электронной 
торговли. Кроме того, предлагаются пути усовершенствования законодатель
ства о защите прав потребителей в электронной сфере с целью адаптации на
ционального законодательства к законодательству ЕС.
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электронные сделки, договор заключенный на расстоянии, электронная тор
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Summary
Minchenko D. A. Several problem aspects of consumer rights protection in 

electronic transactions. – Article.
This article reveals problem aspects of consumer rights protection in electronic 

transactions. The analysis of current Ukrainian legislation that regulates consumer 
rights in the area of electronic trade is made. Apart from that, the ways of improv
ing the legislation on consumer protection in the electronic field in order to adapt 
national legislation to the EU legislation are suggested.

Keywords:  consumer rights, consumer rights protection, electronic transactions, 
remotely made agreement, electronic trade. 
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Nowadays, the purchase of goods, work and services via the Internet 
is increasingly spreading. Such tendency is a result of concentration of 
the offers of the goods of certain category on the same website, catalogue, 
virtual shop with the possibility of comparison, search for acceptable 
price, ability to substantially analyse the consumer quality of one or 
another group of goods. Also, the presence of reviews by consumers 
who have already purchased the chosen product allows minimising 
the unwanted costs and avoiding disappointment as a consequence of 
unsuccessful purchase [1].

In the last years, the quantity of contracts concluded with consumers 
outside usual places of trade (at home, in the office, on streets etc.) – the 
socalled direct sales – has increased.[2].

However, the mechanism of consumer rights protection in the 
electronic sphere in Ukraine is not developed enough, and the legislature 
does not concentrate on the specifics of consumer protection online. 
During the conclusion of electronic agreements with internetshops the 
rights of consumers are often violated. Because of the lack of consumers’ 
legal knowledge they are usually not aware of how to protect their rights. 
Therefore, as preventive measures, it is necessary to oblige internet
shops to publish relevant information on the webpage where the order 
and conclusion of the agreement take place. 

Amongst frequent violations by internetshops the following can 
be named: the refusal to provide exchange or guaranteed repair of the 
product; nonconformance of the product with the requirement of law; 
discrepancy of the documents; change of the product price during its 
delivery [3].

In Ukraine, in contrast with EU countries, the provisions which 
specifically regulate the sphere of distance and direct sale have been 
introduced only from 1.12.2005 in the law of Ukraine «On Consumer 
Rights Protection». [4] Before that, absence of these provisions caused 
the increase of dishonest organisations acting in this sphere, and the 
increase of fraud and deceit of consumers. By doing so the loss was 
caused not only to consumers, but also to organisations that willing to 
act honestly.

Nowadays, there are no special law which would regulate electronic 
commerce in Ukraine. Yet, it does not mean that electronic trade should 
exist beyond legal field. According to the explanation of Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine in the letter № 3502
05/4351714 of 19.11.2012: «business entities that trade via Internet should 
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be guided by the requirements of the Regulations on the Sale of goods 
on Order and Beyond Trade or Office Premises». [5] Also, internet trade 
completely falls under the subject of the law of Ukraine «On Consumer 
Rights Protection». Apart from mentioned acts, the seller in the sphere 
of electronic commerce should be guided by and fulfil the requirements 
of other laws that regulate the trade activity. 

According to changes made to the law of Ukraine «On Consumer 
Rights Protection» it was complemented by several new concepts, 
such as «remotely made agreement» and «agreement made outside 
commercial or office premises».

The use of such (distance) method of selling the products has its 
own specifics. Firstly, there are special conditions for such conclusion; 
secondly, it is not exempt from main requirements of legislation that 
apply to sale of goods, provision of services etc. In case of making an 
agreement remotely, according to article 13 of the law a consumer has 
the right: 

– to receive necessary information before the conclusion of 
contract on distance;

– to get the delivery of goods within an acceptable term, but no 
later than within thirty days from the moment of receipt of the consumer’s 
consent for making the agreement;

– to terminate the contract within 14 days from the moment 
of confirmation of information, or from the moment of receipt of the 
goods, or first delivery thereof, or from the moment of conclusion of the 
contract.

Also the Regulations oblige sellers:
– to designate the time of reception and delivery of orders 

(the delivery of orders is made in accordance with agreed time with 
consumer);

– on consumer’s demand to arrange the documents that confirm 
the quality, security and price of the goods [5].

Despite legislative recognition of consumers’ right on necessary 
information to be published on the website, it is still frequently violated. 
Common example of violations by internetshops is absence of all the 
necessary terms of perspective electronic consumer agreement before 
making the purchase. very often consumers are made aware of the 
main terms of the order, acceptance, delivery and return only after the 
abovementioned actions happen. 
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Another frequent example is the possibility for the consumer to 
return the product during 14 days, but with the notice of no later than 
3 days from the date of purchase. Or, some shops require that return 
of the product and subsequent return of money is to take place only in 
the main office and in person. It is evident that by making the return 
procedure complicated the internetshops merely release themselves 
from such burden as exchange and return of the goods. 

The consumer’s need for information is often challenged by 
ephemeral and partiallyanonymous nature of the Internet. In terms of 
seeking more or less reliable information about the internetshop before 
purchasing from it, consumers often do not know where to look for 
relevant information, or even do not have time for it. A website may 
or may not contain the necessary information that enables consumers 
to reach the seller. It is not infrequently that website or email contains 
misleading information of the goods or services and their seller. Also, it 
is possible that the information about product or seller may change after 
the purchase being made, and in such cases consumer does not know 
about any changes, or if he does, has no ability to prove such change [6].

Bearing in mind the fact that in direct sales there is usually an 
element of surprise, and consumer is often not able to compare the quality 
and the price of the offer with other offers, there is a risk of limitation of 
consumer’s rights. [7] Therefore, it is vital to legally provide consumers 
with the right to refuse such agreements. Apart from that, such right has 
already existed for many years in the EU Member States, and now it is 
provided not only by the Directive 2011/83/EU on consumer rights, but 
also in the national legislation of the EU countries. 

Having analysed the Ukrainian legislation regulating the consumer 
rights protection in the communications sphere, we have reached the 
conclusion that, although these days electronic trade is very common, 
the correspondence of Ukrainian legislation to the legal acts of the EU 
is low, and sometimes Ukrainian legislation does not correspond and 
does not take into consideration the provision of acquis communitare of 
the EU. Particularly, legal regulations of Ukrainian law do not take into 
account the right of consumer to conclude the distance agreement and 
provision of information about essential terms of distance agreement. 
Apart from that, Ukrainian legislation does not provide that consumer 
should receive the written confirmation of the information about 
essential terms of distance agreement. 
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Анотація
Соколюк А. М. Примусова психіатрична допомога за законодавством 

України в світлі практики Європейського суду з прав людини. – Стаття.
Наукова стаття присвячена дослідженню проблем захисту прав свобод та 

інтересів осіб, у відношенні яких розглядається справа про надання психіат
ричної допомоги в примусовому порядку, на підставі практики Європейського 
суду з прав людини.

Аналіз практики дозволив зробити висновки про існуючі невідповідності 
між законодавством України та європейськими стандартами прав людини, 
що дозволило зробити висновки про можливі способи подолання невідповід
ностей.

Ключові слова: психіатрична допомога, примусове лікування, права люди
ни, Європейський суд з прав людини.
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Аннотация
Соколюк А. М. Принудительная психиатрическая помощь по законода-

тельству Украины в свете практики Европейского суда по правам чело-
века. – Статья.

Научная статья посвящена исследованию проблемы защиты прав, свобод 
и интересов лиц, в отношении которых рассматриваются дела о предоставле
нии принудительной психиатрической помощи, на основании практики Евро
пейского суда по правам человека.

Анализ практики позволил сделать выводы о существующих несоответ
ствиях между законодательством Украины и европейскими стандартами прав 
человека, что позволило сделать выводы о возможных способах преодоления 
несоответствий. 

Ключевые слова: психиатрическая помощь, принудительное лечение, права 
человека, Европейский суд по правам человека.

Summary
Sokolyuk A. M. Forced psychiatric care under the legislation of Ukraine in 

the light of practice of European Court of Human Rights. – Article.
Research article is devoted to the problems of the protection of human freedoms 

and interests of persons against whom the case is to provide mental health care to 
enforce on the basis of the European Court of Human Rights.

Analysis of the practice led to conclusions about a mismatch between the existing 
legislation of Ukraine and European standards of human rights that allow to draw 
the conclusions about the possible ways to overcome inconsistencies. 

Keywords: mental health care, compulsory treatment, human rights, European 
Court of Human Rights.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими чи практичними завданнями. право на 
психічне здоров’я – це природне право кожної людини. психічне 
здоров’я відноситься до першочергових благ особи, без якого в тій 
чи іншій мірі втрачає значення більшість інших цінностей. Крім 
того, захист прав осіб із вадами психічного здоров’я є невід’ємною 
частиною захисту прав та свобод громадян України.

психічні захворювання за останні два десятиліття набули 
значного поширення, і кількість психічно хворих постійно зрос
тає. за даними Міністерства охорони здоров’я України, у порівнян
ні з 1990 роком, збільшилась кількість пацієнтів з інвалідністю, 
що виникла внаслідок психічних розладів: у 1990 році на 100 тис. 
осіб 17,6 мали інвалідність внаслідок розладів психіки, на кінець 
2012 року – 25,2. На початок 2013 року в Україні 282748 хворих на 
розлади психіки та поведінки мали групу інвалідності, з них 8,1 % 
дітей віком до 17 років включно. за останні п’ять років, за офіційни
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ми статистичними даними, розповсюдженість психічних розладів 
зросла на 0,3 % [1]. зростання кількості психічно хворих віддзерка
лює недостатню ефективність соціальнореабілітаційних заходів в 
системі надання психіатричної допомоги. Разом з тим необхідно 
підкреслити, що особи, які страждають на психічні захворюван
ня, користуються тими ж правами та основними свободами, що й 
всі інші громадяни. Вони не повинні бути об’єктами дискримінації 
на підставі психічного захворювання, їх права та свободи повинні 
бути захищеними та забезпеченими.

як стверджують незалежні експерти, система надання психіа
тричної допомоги в Україні є зоною серйозного ризику порушення 
прав людини. Відповідні органи Ради Європи (Комітет міністрів 
Ради Європи, Комісар Ради Європи з прав людини, Європейська 
комісія з прав людини) одержують велику кількість скарг грома
дян України про порушення прав людини при наданні психіатрич
ної допомоги, у тому числі – про катування. Водночас, дотримання 
прав і свобод людини та громадянина має стати невід’ємною части
ною євроінтеграційного процесу України і, відповідно, становлен
ня нашої країни як розвиненої, правової, демократичної держави. 

Метою дослідження є аналіз діючого законодавства України 
в сфері захисту прав недієздатних осіб при наданні їм примусової 
психіатричної допомоги, та окремої практики Європейського суду 
з прав людини з вказаного питання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатко-
вано розв’язання цієї проблеми. дослідженням проблеми захис
ту прав осіб з психічними розладами в порядку цивільного судо
чинства, займалися такі провідні українські вчені як В. В. Комаров, 
Р. М. Мінченко, О. С. погребняк, ю. д. притика, г. О. Світлична, 
С. А. чванкін, М. М. ясинок та інші. Однак, в їх роботах розгля
далися здебільшого процедурні питання надання особі примусової 
психіатричної допомоги, без здійснення детального аналізу цієї 
проблеми, крізь призму європейських стандартів у сфері захисту 
прав людини та практики Європейського Суду з прав людини. 

Виклад основних положень. В Україні регламентація на
дання психіатричної допомоги здійснюється на рівні національ
ного та наднаціонального законодавства. Серед основних норма
тивних актів у сфері охорони психічного здоров’я є Конституція 
України, Основи законодавства про охорону здоров’я від 19 листо
пада 1992 року, закон України «про психіатричну допомогу» від 
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22 лютого 2000 року, цивільний процесуальний кодекс України, 
Кримінальнопроцесуальний кодекс України та ряд інших законів 
та підзаконних нормативних актів. 

Найзначнішим міжнародним актом у сфері захисту прав лю
дини є загальна декларація прав людини, прийнята в 1948 році в 
рамках ООН. з часу її прийняття було прийнято ряд декларацій 
та принципів, що висвітлюють питання здоров’я людини. Резолю
цією генеральної Асамблеї ООН № 46/91 від 16 грудня 1991 року 
підкреслюється важливість доступу до «гідної медичної допомо
ги», щоб зберегти чи відновити оптимальний рівень фізичного, 
психічного та емоційного благополуччя. Таким чином, генераль
на Асамблея ООН займається питаннями правового забезпечення 
психіатричної допомоги [2, р. 2].

4 листопада 1950 році в рамках Ради Європи була прийнята 
Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод. ця 
Конвенція кореспондує загальній декларації прав людини та на
правлена на забезпечення державамичленами Ради Європи на своїй 
території прав та свобод людини. Україна ратифікувала Конвенцію 
17 липня 1997 року [3], тим самим, взявши на себе зобов’язання, пе
редбачені цим міжнародним актом. зокрема, Україна зобов’язалася 
визнавати та виконувати рішення головного контролюючого орга
ну із захисту прав людини в Раді Європи – Європейського суду з 
прав людини (далі Суд) [4].

Конституція України в ст. 29 передбачає, що ніхто не може 
бути заарештований або триматися під вартою інакше, як за вмо
тивованим рішенням суду, і тільки на підставах та в порядку, вста
новлених законом [5]. ця стаття відповідає п. 1 ст. 5 Конвенції про 
захист прав та основоположних свобод, в якому зазначається, що 
кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого 
не може бути позбавлено свободи, крім певних випадків і відповід
но до процедури, встановленої законом. Одним із таких випадків 
є – законне затримання осіб для запобігання поширенню інфек
ційних захворювань, законне затримання психічнохворих, алко– 
та наркозалежних та асоціальних осіб [6].

Із вказаного зрозуміло, що стаття 5 стосується усіх випадків 
позбавлення свободи, а не лише, наприклад, запобіжного арешту. 
Так, у справі «М. проти України» (заява № 2452/04), рішення від 
19 квітня 2012 року, заявниця вказала на порушення її права на 
свободу та особисту недоторканність під час кількох випадків гос
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піталізації до психіатричного закладу, а саме за пунктом 1 статті 
5 Конвенції: 

• при другій та третій госпіталізації – про неповідомлення за
явниці про судове засідання щодо прийняття рішення судом про 
госпіталізацію в примусовому порядку, прийняття такого рішен
ня за відсутності заявниці; не зазначення в судовому рішення, які 
саме дії заявниці є підставою для госпіталізації в примусовому по
рядку, щодо виду та режиму госпіталізації та граничного терміну 
її застосування; непередбачене на національному рівні можливос
ті залучити при вирішенні питання про госпіталізацію в приму
совому порядку до психіатричного закладу незалежних фахівців 
та можливості оскарження судового рішення про госпіталізацію в 
примусовому порядку;

• при четвертій госпіталізації – відсутність підпису лікаря
психіатра на згоді заявниці на госпіталізацію в порушення норм 
національного законодавства, неможливість заявниці залишити 
психіатричний заклад за власним бажанням, відсутність доку
ментального підтвердження щодо періодичного огляду заявниці 
з метою встановлення підстав для продовження госпіталізації, 
відсутність у заявниці можливості отримати юридичну допомогу 
для захисту своїх інтересів на час госпіталізації Європейський суд 
встановив порушення пункту 1 статті 5 Конвенції. Суд визнав, що 
мало місце порушення пункту 1 статті 5 Конвенції щодо другої, 
третьої та четвертої госпіталізації заявниці до психіатричного за
кладу [7].

госпіталізація громадянки М. проводилася в порядку 
ст.  13 закону України «про психіатричну допомогу». У цій статті 
вказується, що особа віком до 14 років (малолітня особа) госпіта
лізується до психіатричного закладу на прохання або за згодою її 
батьків чи іншого законного представника, а також, що особа, ви
знана у встановленому законом порядку недієздатною, госпіталі
зується до психіатричного закладу на прохання або за згодою її 
опікуна. У разі незгоди одного із батьків або відсутності батьків чи 
законного представника госпіталізація неповнолітнього до психіа
тричного закладу проводиться за рішенням (згодою) органу опіки 
та піклування, яке може бути оскаржено до суду. згода на госпіта
лізацію фіксується у медичній документації за підписом особи або 
її законного представника та лікаряпсихіатра.
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Особа може бути госпіталізована до психіатричного закладу в 
примусовому порядку на підставах, передбачених статтею 14 зако
ну України «про психіатричну допомогу» (без наявності усвідом
леної згоди, за рішенням суду). процедура судового розгляду такої 
госпіталізації регулюється главою 10 цивільного процесуального 
кодексу України. госпіталізація особи проводиться за рішенням 
лікаряпсихіатра, протягом 24 годин з часу госпіталізації має особа 
бути оглянутою комісією лікарівпсихіатрів для прийняття рішен
ня, про доцільність такої госпіталізації [8, с. 182–184].

якщо госпіталізація, визнана доцільною, то представник ме
дичного закладу, в якому перебуває особа, протягом 24 годин на
правляє до суду за місцезнаходженням цього закладу заяву про 
госпіталізацію особи до психіатричного закладу у примусовому 
порядку із зазначенням терміну надання такої допомоги. У суді 
вказана заява розглядається протягом 24 годин з дня надходження 
її до суду.

У справі «Шторк проти Німеччини» Суд вказує, що поняття 
позбавлення волі включає в себе об’єктивний елемент (обмежен
ня у просторі на значний проміжок часу) та суб’єктивний елемент 
(відсутність згоди цієї особи на таке обмеження) [9]. Однак, затри
мання особи може призвести до порушення статті 5 Конвенції на
віть тоді, коли особа сама погодилась на нього [10]. згода особи на 
поміщення в психіатричний заклад для стаціонарного лікування 
може вважатись дійсною для цілей Конвенції тільки за наявності 
достатніх і достовірних свідчень того, що психічна здатність осо
би дати згоду та розуміти її наслідки була об’єктивно встановлена 
в ході справедливої і належної процедури і що вся необхідна ін
формація стосовно госпіталізації та запланованого лікування була 
надана в адекватний спосіб [7].

Виходячи із вищезазначеного, поміщення недієздатної особи 
без її згоди і у разі неможливості її за станом здоров’я дати згоду на 
стаціонарне лікування у закладі, з якого вона не може у будьякий 
момент вийти за власним бажанням, прирівнюється до позбав
лення свободи. Умова, щодо законності затримання «в порядку 
встановленому законом», вимагає наявності в національному зако
нодавстві «справедливих та належних процедур» та адекватного 
правового захисту від свавільного позбавлення волі. У рішенні по 
справі «Штукатуров проти Росії» Суд вказав, що в контексті по
ложень пункту 1 статті 5 Конвенції «в основі поняття «процедура, 
встановлена законом» лежить справедлива та належна процедура, 
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а саме, що рішення про вжиття будьякого заходу, який позбав
ляє особу свободи, має прийматись та виконуватись повноважним 
суб’єктом і не бути свавільним». Іншими словами, тримання під 
вартою не може вважатись «законним» в сенсі підпункту пункту 
1 статті 5 Конвенції, якщо національна процедура не забезпечує 
достатніх гарантій проти свавілля [11].

зі змісту ст. 29 Конституції України витікає, що позбавлення 
волі можливе виключно за вмотивованим рішенням суду і тільки 
на підставах, передбачених законом. госпіталізація недієздатної 
особи до психіатричного закладу, зазначена у ст. 13 закону України 
«про психіатричну допомогу», проводиться на її прохання чи за рі
шенням опікуна такої особи за наявності рішення лікаряпсихіатра. 
У розрізі п.1 ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних 
свобод, госпіталізація недієздатної особи до психіатричного закла
ду є позбавленням її волі, тому що вона тримається в обмеженому 
просторі протягом тривалого часу за відсутності її згоди.

Аналогічна норма міститься в законі РФ «про психіатрич
ну допомогу та гарантії прав громадян при її наданні» від 2 лип
ня 1994 року. Рішенням Конституційного Суду РФ за зверненням 
ю. К. гудкової, п. В. Штукатурова, М. А. яшиної від 27 лютого 
2009 року № 4п частина зазначеної норми, що вказує на можли
вість госпіталізації недієздатної особи без її згоди та вмотивовано
го рішення суду, була визнана неконституційною [12].

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що 
практика Європейського суду з прав людини направлена на забез
печення реалізації прав, свобод та інтересів осіб, не залежно від 
їх психічного стану. Українське законодавство на гідному рівні ві
дображає вимоги та принципи Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод, проте деякі питання досі залишаються 
такими, що не відповідають практиці Європейського суду з прав 
людини. Отже, для забезпечення прав, свобод та інтересів неді
єздатної особи, якій надається примусова психіатрична допомога, 
необхідно встановити судовий порядок розгляду справ, при госпі
талізації такої особи без її письмової згоди.
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