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ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ПРАВОСУДДЯ

Стрімкий розвиток державних органів України, та їх реформаційні пе-
ретворення – один з шляхів побудови європейської держави відповідно до 
міжнародних стандартів. Конституція визначає Україну, як правову державу 
та розкриває зміст правосуддя, що здійснюється виключно судами. Вартує 
зазначити, що при здійсненні такого існує необхідність застосування міжна-
родної практики, зокрема, Європейського суду з прав людини. Так, 
23.06.2006 було прийнято Закон України ««Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини» No 3477-IV, для судо-
вої гілки влади це розтлумачено наступним чином: ««Україна повністю ви-
знає на своїй території [...] щодо визнання обов’язковою і без укладення спе-
ціальної угоди юрисдикцію Європейського суду з прав людини в усіх питан-
нях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції»[4, c. 8].

Мету нашого дослідження вбачаємо у вивченні місця та ролі практики 
Європейського суду з прав людини у національній судовій системи, та ви-
значення доцільності такої при здійсненні правосуддя.

Розглядом питань досвіду ЄКПЛ та його впливу на правосуддя дослі-
джували та вивчали у своїх наукових доробках, як вітчизняні вчені, так і за-
рубіжні, слушним буде виділити на ступні прізвища: Р.Б. Сабодаш, Т.І. Ду-
даш, В.П. Кононенко, В.С. Васильєв, Колісник О.В., Фудей Т.І. та ін., а також 
це питання неодноразово ставало наріжним каменем у суперечках між пред-
ставниками громадськості, практичних працівників судової гілки влади, гро-
мадських діячів, що знаходить свій прояв у проведенні досліджень та доско-
налому вивченню такої проблеми.

Фудей Т.І. розроблюючи серію тренінгів, у рамках проекту «Гарантування 
дотримання прав людини при здійсненні правосуддя», що організований для су-
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ддів загальних судів України щодо застосування практики ЄКПЛ, зазначено: ви-
вчення практики ЄКПЛ, а також застосування Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод – обов’язковою юрисдикцією, що зазначало законода-
вчого визнання. Адже практика Європейського суду з прав людини у своїх рі-
шеннях найповніше розкриває суть більшості положень Конвенції[4, c.6].

Щодо необхідності застосування Конвенції та рішень ЄКПЛ у здійснен-
ні правосуддя національними судами – очевидна, оскільки на сьогодні в украї-
нському законодавстві існують прогалини у регулюванні прав людини та ос-
новоположних свобод. Зокрема, практика Європейського суду є необхідною 
для реалізації на практиці основних принципів Конвенції, що залишаються 
невідомими національному законодавству, до таких можна віднести «справед-
ливий баланс», «справедлива сатисфакція» та ін., відображення цих поглядів 
знайшло у науковому доробку Андрійченка О. та Чернівецької О.[1, c. 286]

Застосування практики Європейського суду під час здійснення право-
суддя на сьогодні більшає, тому існує потреба у вивчені таких рішень розро-
бленні основних проблемних питань та здійснення характеристики та порів-
няння національної та європейської практики, адже судді повинні знати як це 
питання розглянуто у відповідних рішеннях. Потрібно працювати у напрямі 
зростання рівня обізнаності суддів та створення належного механізму засто-
сування такої практики[3, c. 165].

Оскільки останню також можна визначити як джерело права в Україні, 
крізь призму суджень Венеціанської Комісії «За демократію через право», за 
умови обмеженості державних ресурсів набагато краще витрачати фінанси на 
проведення необхідних реформ, які допоможуть запобігти порушенням Кон-
венції, ніж сплачувати справедливу сатисфакцію тим особам, що вже страж-
дають від таких порушень[2].

Таким чином, здійснивши розгляд різних наукових підходів та здійснення 
вивчення національного законодавства, щодо практики ЄКПЛ при здійснення 
національного правосуддя, вважаємо: українське правосуддя зазнає значного 
впливу з боку ЄКПЛ та потребує законодавчого закріплення, щодо зобов’язань 
використання такої практики, розроблення відповідних кроків, через те що су-
дова практика є зміною та розвивається за швидкою динамікою.
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